
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

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 Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
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w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 
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 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% 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 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  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 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% 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 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  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. 
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9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% 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 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  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 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Gminy Bestwina 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4419. 

3. Karty do głosowania wydano 2312 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2308 osób, to jest 

52,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2222, to jest 96,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 86, to jest 3,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 33,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

66,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr 6, 

nr 9, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 795; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKOŚ Małgorzata Zofia, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZDEB Łukasz Wojciech, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 577; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 320; 
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7) radnym został wybrany: 

― STANCLIK Jerzy Stanisław, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GAC Marcin Kamil, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 837; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― STANCLIK Ireneusz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Radosław Andrzej, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― WALCZAK Sławomir Andrzej, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 686; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radną została wybrana: 

― WIZNER-WILCZEK Magdalena Joanna, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NYCZ Stanisław, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― BORUTKA Jerzy Tadeusz, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Marek Tomasz, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJCZYK Grzegorz Henryk, 
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z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PACYGA Roman Józef, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― OWCZARZ Grzegorz Włodzimierz, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― FURCZYK Łukasz Piotr, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP. 
 

 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bieruniu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15375. 

3. Karty do głosowania wydano 8623 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8620 osób, to jest 

56,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8418, to jest 97,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 202, to jest 2,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 54, to jest 26,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 148, to jest 

73,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1342; 

4) karty do głosowania wydano 793 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 794; 

6) głosów ważnych oddano 767; 

7) radną została wybrana: 

― PANEK-BRYŁA Barbara Maria, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1189; 

4) karty do głosowania wydano 728 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 728; 

6) głosów ważnych oddano 709; 

7) radnym został wybrany: 

― ANDREJCZUK Edward, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 954; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAPIEWSKI Dariusz Paweł, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861; 
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4) karty do głosowania wydano 477 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERKOSZ Piotr Bogdan, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1235; 

4) karty do głosowania wydano 741 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 741; 

6) głosów ważnych oddano 716; 

7) radnym został wybrany: 

― NYGA Marcin Jerzy, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1250; 

4) karty do głosowania wydano 756 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 756; 

6) głosów ważnych oddano 737; 

7) radnym został wybrany: 

― BOBLA Walenty Jan, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1043; 

4) karty do głosowania wydano 637 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 636; 

6) głosów ważnych oddano 626; 

7) radną została wybrana: 

― SITKO Maria Paulina, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 956; 

4) karty do głosowania wydano 471 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radnym został wybrany: 

― GERYCKI Damian Leszek, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1066; 

4) karty do głosowania wydano 565 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 565; 

6) głosów ważnych oddano 556; 

7) radnym został wybrany: 

― JURECKI Stanisław Jan, 

z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1050; 

4) karty do głosowania wydano 583 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 583; 

6) głosów ważnych oddano 563; 

7) radną została wybrana: 

― GROSMAN Natalia Ewelina, 

z listy nr 24 KWW TOMASZA NYGI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 916; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radną została wybrana: 

― DEMSKA-FURGAŁ Agnieszka Anna, 

z listy nr 24 KWW TOMASZA NYGI. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 867; 

4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 487; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radną została wybrana: 

― WRÓBEL Krystyna Maria, 

z listy nr 23 KWW KRYSTIANA GRZESICY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 964; 

4) karty do głosowania wydano 624 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 624; 

6) głosów ważnych oddano 617; 

7) radnym został wybrany: 

― MOKRY Jarosław Paweł, 

z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― MAGIERA Walenty Krzysztof, 

z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BIERUNIA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 900; 

4) karty do głosowania wydano 519 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520; 

6) głosów ważnych oddano 504; 

7) radnym został wybrany: 

― PYDA Tomasz, 
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z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BIERUNIA. 
 

 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Blachowni 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10650. 

3. Karty do głosowania wydano 6077 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6074 osób, to jest 

57,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5969, to jest 98,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 105, to jest 1,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 19,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 85, to jest 

80,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 715; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 417; 

6) głosów ważnych oddano 411; 

7) radnym został wybrany: 

― REĆKO Tomasz Rafał, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 
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4) karty do głosowania wydano 445 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445; 

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radną została wybrana: 

― KOLMAN Renata Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW ANETTY UJMY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 774; 

4) karty do głosowania wydano 502 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radną została wybrana: 

― BAGMAT Barbara Anna, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 715; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄCŁAW Dariusz Wojciech, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727; 

4) karty do głosowania wydano 432 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

6) głosów ważnych oddano 423; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKURŁAT Jerzy Stanisław, 
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z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 664; 

4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

6) głosów ważnych oddano 391; 

7) radnym został wybrany: 

― CZECH Tomasz Jan, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radną została wybrana: 

― BERNAT Małgorzata Magdalena, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 679; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radną została wybrana: 

― BORYCKA Katarzyna Agata, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



16 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 380 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŁAKOWSKI Marek Jerzy, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 

4) karty do głosowania wydano 438 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPANIAK Sebastian Daniel, 

z listy nr 21 KWW ANETTY UJMY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 712; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radnym został wybrany: 

― HRECZAŃSKI Paweł Stanisław, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 423; 

7) radną została wybrana: 

― GAJZNER Ewelina Małgorzata, 
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z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1034; 

4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 493; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGUT Jacek Bolesław, 

z listy nr 25 KWW CEZAREGO OSIŃSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERWIK Krzysztof Ryszard, 

z listy nr 24 KWW EDYTY MANDRYK-CZAS NA NORMALNOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― BOREK Tadeusz Stanisław, 

z listy nr 20 KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE 

BLACHOWNIA. 
 

 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Bobrowniki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9831. 

3. Karty do głosowania wydano 5730 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5717 osób, to jest 

58,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5597, to jest 97,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 120, to jest 2,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 40, to jest 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 80, to jest 

66,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 754; 

4) karty do głosowania wydano 467 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radnym został wybrany: 

― NOCUŃ Adam Jarosław, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLA Szymon Roman, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 

― RYGOŁ Remigiusz Józef, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECZOREK Jarosław Piotr, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 837; 

4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 

6) głosów ważnych oddano 482; 

7) radną została wybrana: 

― BRZOZOWSKA Barbara Katarzyna, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radną została wybrana: 

― NAJDA Ilona Barbara, 

z listy nr 23 KWW MAŁGORZATY BEDNAREK. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727; 

4) karty do głosowania wydano 478 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

6) głosów ważnych oddano 465; 

7) radnym został wybrany: 

― MOREK Marcin, 

z listy nr 23 KWW MAŁGORZATY BEDNAREK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 429 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radną została wybrana: 

― WYCHOWAŁEK Jadwiga Barbara, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 618; 

4) karty do głosowania wydano 377 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁASKI Mariusz Mirosław, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radnym został wybrany: 

― BINKO Zbigniew Zenon, 
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z listy nr 23 KWW MAŁGORZATY BEDNAREK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUDY Jerzy Jan, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― GWÓŹDŹ Tomasz Zygmunt, 

z listy nr 23 KWW MAŁGORZATY BEDNAREK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radną została wybrana: 

― SOKOŁA Kamila Anna, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 

4) karty do głosowania wydano 517 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 

6) głosów ważnych oddano 511; 
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7) radnym został wybrany: 

― KOC Wojciech Krzysztof, 

z listy nr 23 KWW MAŁGORZATY BEDNAREK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radną została wybrana: 

― FLAKIEWICZ Anna Maria, 

z listy nr 22 KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ. 
 

 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Gminy Bojszowy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6060. 

3. Karty do głosowania wydano 3992 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3997 osób, to jest 

65,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3923, to jest 98,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 1,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 24,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 56, to jest 

75,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁOŻYT Urszula Julia, 

z listy nr 23 KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNYNOGA Adam Marek, 

z listy nr 23 KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― LYSKO Sebastian Fabian, 

z listy nr 23 KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― DUŻY Marcin Paweł, 

z listy nr 23 KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― LEJAWA Tomasz Michał, 

z listy nr 23 KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― KNOPEK Krystyna Anna, 

z listy nr 22 KWW GWS. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― ROKOWSKI Andrzej Michał, 

z listy nr 22 KWW GWS. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― HORST Roman Eugeniusz, 
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z listy nr 22 KWW GWS. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYCZEK Janusz Walenty, 

z listy nr 24 KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― KUMOR Marek Józef, 

z listy nr 22 KWW GWS. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― JASIŃSKI Krzysztof Grzegorz, 

z listy nr 23 KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 205; 
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7) radnym został wybrany: 

― MRZYK Łukasz Andrzej, 

z listy nr 24 KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI". 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTAS Grzegorz Józef, 

z listy nr 24 KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― KOMANDERA Krzysztof Tadeusz, 

z listy nr 24 KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 560; 

4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― OROCZ Mariusz Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI". 
 

 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Gminy w Boronowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2749. 

3. Karty do głosowania wydano 1692 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1691 osób, to jest 

61,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1669, to jest 98,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 22, to jest 1,30% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 18,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

81,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― HUTSZ Bogdan Adam, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93; 

4) karty do głosowania wydano 55 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radną została wybrana: 

― LIPKA Wioleta Irena, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA BORONOWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 102; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 57; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Krystyna Joanna, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― STROBA Antoni Marian, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAK Irena Jolanta, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLĘZOK Marian Józef, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA BORONOWA. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― KOŻUCH Barbara Katarzyna, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA BORONOWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― MALCHER Aleksander Tomasz, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA BORONOWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁYSA Aleksandra Maria, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁKA Jarosław Adam, 
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z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― HUCZ Robert Szymon, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― MERCIK Grzegorz Jan, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― FRANIA Aniela Magdalena, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA BORONOWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 142; 
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7) radną została wybrana: 

― ROBOK Ilona Maria, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA BORONOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― PAPROTNY Teresa Anna, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018. 
 

 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Gminy Brenna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6884, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3320 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3319 osób, to jest 

48,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3197, to jest 96,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 122, to jest 3,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 35, to jest 28,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to jest 

71,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 4, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 728; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWLAS Zdzisław, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GAŃCZARCZYK-DEC Gabriela Anna, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STAŚ Krzysztof Piotr, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JANASIK Marcin Zbigniew, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 669; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁÓWCZAK Ryszard Jan, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
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6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― MYŚLIWIEC Magdalena Maria, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁÓSKO Artur Józef, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― GREŃ Seweryn Tomasz, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 
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― HUBCZYK Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 614; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― GREŃ Małgorzata, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYŁKA Krystian Tadeusz, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŚ Jan Józef, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
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6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― MAJEWSKA Łucja Ewa, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 518; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― GREŃ Dominik Daniel, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― FERFECKI Józef Grzegorz, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL. 
 

 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Buczkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8158. 

3. Karty do głosowania wydano 4341 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4336 osób, to jest 

53,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4217, to jest 97,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 119, to jest 2,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 10,08%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 107, to jest 

89,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― MOCZEK Mieczysław Antoni, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONA Roman Władysław, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 571; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radną została wybrana: 
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― STERNAL Maria, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― FOLTYNIAK Jerzy, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KOMARNICKA Renata Stanisława, 

z listy nr 22 KWW DOBROBYT. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 565; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPACZ Wiesław Stanisław, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRNA Jadwiga Barbara, 

z listy nr 22 KWW DOBROBYT. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERCZEK Jan Michał, 

z listy nr 22 KWW DOBROBYT. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 517; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radną została wybrana: 

― MAGIERA-SADLIK Barbara Maria, 

z listy nr 20 KWW NA RZECZ WSI RYBARZOWICE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERCZEK Zdzisław Michał, 

z listy nr 20 KWW NA RZECZ WSI RYBARZOWICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― MATLAK Janusz Antoni, 
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z listy nr 20 KWW NA RZECZ WSI RYBARZOWICE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIEC Jerzy Adam, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 612; 

4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radnym został wybrany: 

― SOWA Stanisław Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 628; 

4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLIK Józef Michał, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 701; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 387; 



40 

7) radnym został wybrany: 

― WIĘCEK Jerzy Marian, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE. 
 

 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Gminy Chełm Śląski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4503. 

3. Karty do głosowania wydano 2769 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2769 osób, to jest 

61,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2709, to jest 97,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,17% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 35,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

65,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radną została wybrana: 

― JANOTA Maria, 

z listy nr 25 KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― LOSKO Dariusz Marek, 

z listy nr 23 KWW "KONTYNUACJA". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BROMBOSZCZ Aneta Teresa, 

z listy nr 23 KWW "KONTYNUACJA". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― KONOWSKI Bogdan Józef, 

z listy nr 23 KWW "KONTYNUACJA". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― PYRCIK Alojzy Marian, 

z listy nr 23 KWW "KONTYNUACJA". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― GANOBIS Mariusz Roman, 

z listy nr 22 KWW BEZPIECZNY CHEŁM ŚLĄSKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― MISTEREK Piotr Józef, 

z listy nr 22 KWW BEZPIECZNY CHEŁM ŚLĄSKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLNY Łukasz Andrzej, 

z listy nr 22 KWW BEZPIECZNY CHEŁM ŚLĄSKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAGÓRSKI Krzysztof Jan, 

z listy nr 24 KWW "DOBRA GMINA". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radną została wybrana: 

― KULA Barbara Krystyna, 

z listy nr 25 KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCHTA Henryk, 

z listy nr 23 KWW "KONTYNUACJA". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCHTA Tomasz Dominik, 

z listy nr 25 KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― CISOWSKI Marian Marceli, 
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z listy nr 23 KWW "KONTYNUACJA". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZOWICZ Krzysztof Marek, 

z listy nr 24 KWW "DOBRA GMINA". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Marian Andrzej, 

z listy nr 25 KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM. 
 

 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy Chybie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6658. 

3. Karty do głosowania wydano 3469 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3461 osób, to jest 

51,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3368, to jest 97,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,69% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 22, to jest 23,66%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71, to jest 

76,34%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― WALECZEK Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radną została wybrana: 

― PISAREK Maria Barbara, 

z listy nr 22 KWW „MOC”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― WĘGLORZ Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZYPKA Jan Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZEMPEK Krzysztof Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 500; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWROTEK Ireneusz Józef, 

z listy nr 22 KWW „MOC”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻERDKA Krzysztof Józef, 

z listy nr 22 KWW „MOC”. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WÓJCIKIEWICZ Wiesław Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBOSZEK Sławomir Tadeusz, 

z listy nr 22 KWW „MOC”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― OCHODEK Grzegorz Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIEJA Artur Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 



48 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZ Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― GMUZDEK Piotr Bronisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― PUCHALIK Marcin Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIUPKA Wojciech Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy Ciasna 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2727. 

3. Karty do głosowania wydano 1066 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1064 osób, to jest 

39,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1011, to jest 95,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 53, 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 

oddano 11, to jest 20,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 

79,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 4, 

nr 6, nr 7, nr 8, nr 12, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPANK Damian Edmund, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― VIETH Oktawian Franciszek, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KALARUS Mirosław Marian, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NIEŚWIEC Józef, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radną została wybrana: 

― GAŁA Grażyna Zofia, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAŁCZAK Czesław Wiesław, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAROŃ Piotr Henryk, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WERNER Mariola Katarzyna, 
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z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― WASYLISZYN Marcin Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― JELONEK Adam Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Paweł, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GRZESIK Helmut Józef, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― KOZALA Teresa Gertruda, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOSYTORZ Andrzej Jan, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PLUTA Henryk Adam, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA KULEJA. 
 

 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Czernichów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5326. 

3. Karty do głosowania wydano 3300 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3301 osób, to jest 

61,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3207, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 94, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 20,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 75, to jest 

79,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― MARUSZCZAK Stanisław Antoni, 

z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁATANIK Paweł Marek, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZ DOM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― PROCHOT Wiesław Jarosław, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZ DOM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 
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4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRNY Paweł Piotr, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZ DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIŚ Paweł Zdzisław, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZ DOM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTRYS Zbigniew, 

z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― SMOŁA Patryk Józef, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZ DOM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― KOS Piotr, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZ DOM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― STWORA Jacek, 

z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― STWORA Krzysztof Piotr, 

z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radną została wybrana: 

― TOKARZ Lucyna, 
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z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― FABIA Mateusz Piotr, 

z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radną została wybrana: 

― WALUŚ-FLORCZAK Jolanta, 

z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radną została wybrana: 

― MITAS Marta Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 190; 
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7) radnym został wybrany: 

― KONIOR Tadeusz Piotr, 

z listy nr 21 KWW MARKA SZLAGORA. 
 

 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Dąbrowa Zielona 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3373. 

3. Karty do głosowania wydano 2013 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2012 osób, to jest 

59,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1972, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 1,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 37,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 

62,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― GRZEGORCZYK Alicja Łucja, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAKOWSKA Małgorzata Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― MAJDA Barbara Ewa, 

z listy nr 20 KWW "JEST DOBRZE - BĘDZIE LEPIEJ". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIELARZ Elżbieta Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― JURCZYK Jan Jacenty, 

z listy nr 20 KWW "JEST DOBRZE - BĘDZIE LEPIEJ". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCHARSKI Krzysztof Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― RUMIN Krzysztof Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― WŁOSZCZYŃSKA Justyna Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― WŁOSZCZYŃSKI Bogusław Paweł, 
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z listy nr 23 KWW DAJ MI SWÓJ GŁOS B.WŁOSZCZYŃSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWSZCZAK Mirosław, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBEL Henryk Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― HASIKOWSKA Ewelina Agnieszka, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 151; 



61 

7) radnym został wybrany: 

― RAINHOLC Jarosław Tomasz, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― FUCHS Aleksandra Adamina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZĘSNA Beata Katarzyna, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy Dębowiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3632. 

3. Karty do głosowania wydano 2006 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2005 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1974, to jest 98,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 31, to jest 1,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 25,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

74,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 11, nr 

12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSKWIK Adam Sylwester, 

z listy nr 23 KWW „CZAS NA ZMIANY!”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― MENCNAROWSKI Adam Piotr, 

z listy nr 23 KWW „CZAS NA ZMIANY!”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― KUREK Grzegorz Józef, 

z listy nr 23 KWW „CZAS NA ZMIANY!”. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁODA Roman, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― PARCHAŃSKI Dariusz Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWADA Paweł, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― CYMOREK Grzegorz Rafał, 
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z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DANEL Jarosław Zygmunt, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― GREŃ Grzegorz Gustaw, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― CHWASTEK Karol Rudolf, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GASZCZYK Aneta, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GLAJC Krzysztof Grzegorz, 
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z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― ISKRZYCKI Marek Janusz, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBICIUS Tomasz Grzegorz, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― BRUDNY Bronisław, 

z listy nr 24 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Gminy Gaszowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7012. 

3. Karty do głosowania wydano 3589 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3588 osób, to jest 

51,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3498, to jest 97,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 90, to jest 2,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 18,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

81,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― BIERNACKA Ewa Maria, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 533; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 

― POJDA Justyna Barbara, 

z listy nr 22 KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLOK Andrzej Jan, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZYMIK Mieczysław Tadeusz, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― BUGDOŁ Mateusz Wiesław, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― SKLAREK Ilona, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― FOJCIK Wojciech Adam, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― KORBEL Szymon Marcin, 

z listy nr 22 KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 480; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― LOREK Krzysztof, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― KORECKI Tadeusz, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 



69 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAWERNA Józef, 

z listy nr 25 KW ŚPR. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radną została wybrana: 

― WATOŁA Barbara Maria, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Adam Marek, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radną została wybrana: 

― PYTLIK Agnieszka Anna, 
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z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 571; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRECKI Piotr, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GASZOWICE. 
 

 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Gierałtowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9364, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5578 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5574 osób, to jest 

59,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5440, to jest 97,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 134, to jest 2,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 43, to jest 32,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91, to jest 

67,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radnym został wybrany: 

― KLAJS Paweł Tomasz, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMICZEK Artur Erwin, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCHCZYK Józef Adam, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Tatiana Joanna, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radną została wybrana: 

― CICHA-ROŻEK Janina Weronika, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 683; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

6) głosów ważnych oddano 404; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZYK Marek Aleksander, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 697; 

4) karty do głosowania wydano 468 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOŁTYSEK Paweł Rafał, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657; 

4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― DRAŻYK Piotr Franciszek, 
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z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 670; 

4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEK Krzysztof Wiktor, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 

4) karty do głosowania wydano 319 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 

― SZARY Paweł Wiktor, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― BOTOR Michał Alfred, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 388; 
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7) radnym został wybrany: 

― SMORZ Damian, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZUDLAK Robert Henryk, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 640, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radną została wybrana: 

― BAŁUSZYŃSKA Mirosława Magdalena, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJDA Daniel Stanisław, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy Gilowice 



75 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4894. 

3. Karty do głosowania wydano 3158 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3154 osób, to jest 

64,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3107, to jest 98,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 1,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 10,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 

89,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― HARĘDZIŃSKI Piotr Józef, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― HARĘDZIŃSKI Jerzy, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA OKRZESIKA. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― HUBKA Krzysztof, 

z listy nr 22 KWW GILOWICE-RYCHWAŁD NASZA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― RYŻKA Andrzej Wiesław, 

z listy nr 22 KWW GILOWICE-RYCHWAŁD NASZA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― WNĘTRZAK Marek, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA OKRZESIKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOREK Andrzej, 
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z listy nr 22 KWW GILOWICE-RYCHWAŁD NASZA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― KASTELIK Stanisław Franciszek, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― KAMECKA Małgorzata Anna, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radną została wybrana: 

― KURZYNIEC Renata Zofia, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA OKRZESIKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 177; 
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7) radnym został wybrany: 

― PYCLIK Mirosław, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOREK Włodzimierz Mieczysław, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― SROKA Franciszek Antoni, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― PASKO Sylwester Janusz, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― GIBAS Monika Anna, 

z listy nr 24 KWW "TWOJA GMINA W TWOICH RĘKACH". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 

― SZYPKE Justyna Jadwiga, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA OKRZESIKA. 
 

 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5382. 

3. Karty do głosowania wydano 3021 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3017 osób, to jest 

56,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2969, to jest 98,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 1,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 18,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

81,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― HANKE Łukasz Antoni, 

z listy nr 21 KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJĄK Piotr Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― OGIERMAN Izabela Wiesława, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― POLOK Rafał Bartłomiej, 
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z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― CEBULA Michał Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAŚNY Krzysztof Piotr, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― MŁODZIK Monika Krystyna, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 224; 
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7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Marian Szczepan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― LAZAREK Tadeusz Marek, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERNECKI Norbert Józef, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERNEK Michał Marcin, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radną została wybrana: 

― NIKIEL Monika Maria, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radną została wybrana: 

― PASZEK Małgorzata Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWIERKOT-ŻMIJ Krystyna Leokadia, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― JACEK Zbigniew Waldemar, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU. 
 

 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Godów 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9443. 

3. Karty do głosowania wydano 5058 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5055 osób, to jest 

53,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4932, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 123, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 18,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 100, to jest 

81,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 10, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 755; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radnym został wybrany: 

― BALCAR Łukasz Robert, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radnym został wybrany: 
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― KLIMEK Paweł Wiesław, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBICA Krzysztof Józef, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DZIĘDZIEL Bogusław Antoni, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 887; 

4) karty do głosowania wydano 474 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

6) głosów ważnych oddano 452; 

7) radnym został wybrany: 

― KIERMASZEK Krzysztof Mikołaj, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 803; 

4) karty do głosowania wydano 420 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMAS Antoni Józef, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radnym został wybrany: 

― NAWRAT Tomasz Marcin, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOR Kamil Jan, 

z listy nr 22 KWW NOWY SAMORZĄD. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 721; 

4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZAK Michał Jacek, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GAJEK Zbigniew Robert, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 775; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radnym został wybrany: 

― PALOWSKI Stanisław Franciszek, 

z listy nr 22 KWW NOWY SAMORZĄD. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 446; 

6) głosów ważnych oddano 440; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUPIEŃ Zygmunt Bernard, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 745; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radną została wybrana: 

― PTAK Teresa Janina, 

z listy nr 22 KWW NOWY SAMORZĄD. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 733; 

4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁEK Jacek Hilary, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 



88 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 708; 

4) karty do głosowania wydano 379 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 

6) głosów ważnych oddano 365; 

7) radnym został wybrany: 

― TATARCZYK Stanisław Wiktor, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Goleszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10464, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5850 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5836 osób, to jest 

55,77% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5723, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 113, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 27, to jest 23,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 86, to jest 

76,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 621; 

4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORA Janusz, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIEJCZEK Andrzej, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radną została wybrana: 

― DURAJ Elżbieta Joanna, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 667, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

6) głosów ważnych oddano 404; 

7) radnym został wybrany: 

― HŁAWICZKA Wojciech Artur, 

z listy nr 24 KWW WOJCIECHA HŁAWICZKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 818; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

6) głosów ważnych oddano 466; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPOWCZAN Karol Wiesław, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 993, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 547 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 542; 

6) głosów ważnych oddano 535; 

7) radnym został wybrany: 

― BRUDNY Piotr, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 570; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMICA Edward Piotr, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 560; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― POŃC Krzysztof Dariusz, 
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z listy nr 23 KWW - RAZEM DLA GMINY GOLESZÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 496; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻMIJA Sławomir Robert, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 820; 

4) karty do głosowania wydano 488 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 487; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radną została wybrana: 

― SKARK-PIEPRZKA Dorota Katarzyna, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 805, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 478 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

6) głosów ważnych oddano 473; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŻDOŃ Janusz, 

z listy nr 23 KWW - RAZEM DLA GMINY GOLESZÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 641; 

4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radną została wybrana: 

― HANUS Renata, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687; 

4) karty do głosowania wydano 387 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― FLORCZYKIEWICZ Ryszard Józef, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 635; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radną została wybrana: 

― SAMOSIUK Magdalena Agata, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 410; 

7) radnym został wybrany: 

― MACURA Karol, 

z listy nr 22 KWW SYLWIA CIEŚLAR. 
 

 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Gminy Hażlach 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6855. 

3. Karty do głosowania wydano 3444 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3444 osób, to jest 

50,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3322, to jest 96,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 122, to jest 3,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 18,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 99, to jest 

81,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, nr 13, nr 

14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― KUCHTA Barbara, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673; 

4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radnym został wybrany: 
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― CHRAPEK Sebastian Andrzej, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 663; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radną została wybrana: 

― WITOSZEK Mirosława, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLONDRA Sławomir Łukasz, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― CHWOLEK Anna Krystyna, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radną została wybrana: 

― HAWEŁKA Sylwia Maria, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYCZEK Leszek Tadeusz, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radną została wybrana: 

― BUCZKOWSKA Monika Danuta, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― MELCHER Aleksandra Barbara, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYŻANEK Mariusz Leszek, 
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z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 525; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPA Piotr Jan, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZASKALSKI Piotr Janusz, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Zdzisław, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZAWADA Klaudiusz Marcin, 

z listy nr 23 KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radną została wybrana: 

― PALAC Katarzyna Weronika, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Gminy Herby 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357. 

3. Karty do głosowania wydano 203 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 200 osób, to jest 56,02% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 200, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MATYŃSKA Romana, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― NIEROBIŚ Grażyna Janina, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radną została wybrana: 

― BRYCHT-GLIŃSKA Edyta Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOZAK Wojciech Andrzej, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PILARZ Krzysztof Jacek, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STROBA Eugeniusz Jan, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RAKOWSKI Adam Zbigniew, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MACHOŃ Andrzej Józef, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 
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4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIELSKI Józef Walenty, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WIDERA Krystyna Aniela, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― JELONEK Zofia Stanisława, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIERPIOŁ Jan Paweł, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― LOOSE Krystyna Jadwiga, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SOWA Andrzej Piotr, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BARTCZYSZYN Józef Mikołaj, 

z listy nr 21 KWW IWONY BUREK. 
 

 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miasta Imielin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6591. 

3. Karty do głosowania wydano 3874 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3872 osób, to jest 

58,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3789, to jest 97,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 83, to jest 2,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 35, to jest 42,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

57,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 573; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radną została wybrana: 

― PIWECKA Anna Dorota, 
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z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PACWA Józef Gabriel, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPERCZYK Dariusz Paweł, 

z listy nr 23 KW ŚPR. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIELEWSKA Agnieszka Maria, 

z listy nr 24 KWW KRZYSZTOFA HOCHUŁ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBICA Zenon Bernard, 

z listy nr 25 KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTELA Ireneusz Marek, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radną została wybrana: 

― BISKUPSKA Maria Magdalena, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radnym został wybrany: 

― KAISER Tomasz Adam, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― KUBICA-WOJTYRA Anna Elżbieta, 
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z listy nr 25 KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radnym został wybrany: 

― JURECKI Jan Paweł, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radną została wybrana: 

― SZOLCZEWSKA Gabriela Maria, 

z listy nr 25 KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― STASZEWSKI Dariusz Józef, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 294; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWKA Mariusz Grzegorz, 

z listy nr 23 KW ŚPR. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDUCZEK Krzysztof Marek, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― HERICHT Tadeusz Franciszek, 

z listy nr 22 KWW JANA CHWIĘDACZA. 
 

 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Irządze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2222. 

3. Karty do głosowania wydano 1579 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1579 osób, to jest 

71,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1533, to jest 97,09% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 2,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 39,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

60,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― GAŁA Ewa, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― SZEWCZYK Marianna, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― KRZENTOWSKA Katarzyna Marta, 

z listy nr 22 KWW WYBORY 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― OKULIŃSKI Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― BORÓWKA Marek, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― DZIENNIAK Lucyna, 

z listy nr 22 KWW WYBORY 2018. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHÓR Krzysztof Zbigniew, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― SOCHACKI Krzysztof Zbigniew, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radną została wybrana: 

― KOZŁOWSKA Agnieszka Ewa, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― SUPERNAK Marek, 

z listy nr 22 KWW WYBORY 2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radną została wybrana: 

― BŁASZCZYK Ewa Małgorzata, 
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z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― CYGANEK Agata Teresa, 

z listy nr 22 KWW WYBORY 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― ZATOŃSKA Małgorzata Katarzyna, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Małgorzata Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119; 

4) karty do głosowania wydano 66 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66; 

6) głosów ważnych oddano 64; 
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7) radną została wybrana: 

― KACZMARZYK Wanda, 

z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA. 
 

 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy Istebna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9247. 

3. Karty do głosowania wydano 5615 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5610 osób, to jest 

60,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5508, to jest 98,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 102, to jest 1,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 14,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to jest 

85,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 654; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANEK Marek Mieczysław, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 751; 

4) karty do głosowania wydano 500 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 

6) głosów ważnych oddano 486; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKUCZKA Hubert Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691; 

4) karty do głosowania wydano 452 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

6) głosów ważnych oddano 448; 

7) radnym został wybrany: 

― KOHUT Michał Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radnym został wybrany: 

― ZOWADA Władysław Jan, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 571; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLNY Tadeusz Antoni, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 680; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― BOCEK Jan, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 601; 

4) karty do głosowania wydano 450 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 

6) głosów ważnych oddano 444; 

7) radną została wybrana: 

― MICHAŁEK Łucja Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁACEK Kazimierz Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 596; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŁOWICZOR Bartłomiej, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŁOWICZOR Dominik Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radną została wybrana: 

― BIELESZ Barbara Agata, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radną została wybrana: 

― KUBAS Barbara, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617; 

4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

6) głosów ważnych oddano 362; 
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7) radnym został wybrany: 

― LEGIERSKI Stanisław Józef, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― ZOWADA Ignacy, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radną została wybrana: 

― BYTOW Lucyna Wiesława, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Gminy Janów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4935. 

3. Karty do głosowania wydano 3038 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3036 osób, to jest 

61,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2981, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 55, to jest 1,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 34,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

65,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPANIK Michał Emil, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNY ROZWÓJ GMINY JANÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Marcin Jan, 

z listy nr 22 KWW JOANNY ŚCIGAJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUDZIK Jacek Jerzy, 

z listy nr 22 KWW JOANNY ŚCIGAJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAKOMY Rafał Piotr, 

z listy nr 20 KWW MŁODZI-AKTYWNI DLA GMINY JANÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESIAK Andrzej Jan, 

z listy nr 22 KWW JOANNY ŚCIGAJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMZA Rafał Euzebiusz, 

z listy nr 20 KWW MŁODZI-AKTYWNI DLA GMINY JANÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― SROKOSZ Henryk Jan, 

z listy nr 22 KWW JOANNY ŚCIGAJ. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radną została wybrana: 

― KASZNIA Monika Teresa, 

z listy nr 20 KWW MŁODZI-AKTYWNI DLA GMINY JANÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― LAMPA Jacek Piotr, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNY ROZWÓJ GMINY JANÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― STEFANIAK Paweł Marek, 

z listy nr 20 KWW MŁODZI-AKTYWNI DLA GMINY JANÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Marcin Mirosław, 
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z listy nr 23 KWW EDWARDA MOSKALIKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― MENDAKIEWICZ Alfreda Józefa, 

z listy nr 22 KWW JOANNY ŚCIGAJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 

― UCIEKLAK Ewa Zofia, 

z listy nr 22 KWW JOANNY ŚCIGAJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁABOSZ Artur Marian, 

z listy nr 23 KWW EDWARDA MOSKALIKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 236; 
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7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLIŃSKI Franciszek Marian, 

z listy nr 24 KWW FRANCISZKA CIEŚLIŃSKIEGO. 
 

 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy Jaworze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4924, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3097 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3094 osób, to jest 

62,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3053, to jest 98,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 24,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

75,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 12, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― BOŻEK Jan Leszek, 

z listy nr 21 KWW CZŁOWIEK I RODZINA. 
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2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― ZABILSKA Jadwiga Anna, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― KUKLA Agnieszka Karolina, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― KRZEMIEŃ Magdalena Edyta, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― PUTEK Zbigniew, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KLESZCZ Krzysztof Marian, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― GWÓŹDŹ Tomasz Marcin, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPKOWSKI Piotr Marian, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― PODSTAWNY Edward, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― MAMORSKA Dorota Barbara, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 

― NIEBORAK Agnieszka Anna, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BATHELT Jan Roman, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUCZEK Roman, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528; 

4) karty do głosowania wydano 350 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 343; 

7) radnym został wybrany: 

― JURCZYK Tomasz Marcin, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMALA Sławomir Mariusz, 

z listy nr 22 KWW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS 

JAWORZE. 
 

 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy Jejkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1482. 

3. Karty do głosowania wydano 903 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 903 osób, to jest 60,93% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 886, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 17, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 52,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8, to jest 

47,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 3, 

nr 4, nr 9, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WOJACZEK Mieczysław, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KIEŚ Franciszek, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BOBER Patrycja Elżbieta, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PASZENDA Mirosław Bogusław, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIEJA Tomasz Jacek, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― RUSIŃSKI Leszek Stanisław, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIEJA Adam, 
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z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― WĘGRZYK Joanna Maria, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KRYPCZYK Irena Bernadeta, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― WYCISK Piotr Bogusław, 

z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 
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― MAŁYSZ Łukasz Jerzy, 

z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― HOLONA Mariola Grażyna, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MARKIEFKA Adam, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WYLEŻOŁ Jolanta, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Tomasz Rafał, 

z listy nr 22 KW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

JEJKOWICACH. 
 

 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Jeleśnia 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10847. 

3. Karty do głosowania wydano 6974 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6972 osób, to jest 

64,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6785, to jest 97,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 187, to jest 2,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 37, to jest 19,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 150, to jest 

80,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 675; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 453; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁAZA Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 659; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRA Andrzej Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 915; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 

6) głosów ważnych oddano 528; 

7) radnym został wybrany: 

― DENDYS Marcin Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793; 

4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

6) głosów ważnych oddano 459; 

7) radnym został wybrany: 

― HULBÓJ Łukasz Grzegorz, 

z listy nr 21 KWW LUDZIE PONAD POLITYKĄ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 796; 

4) karty do głosowania wydano 513 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 

6) głosów ważnych oddano 505; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOREK Dariusz, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 826; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 

6) głosów ważnych oddano 523; 

7) radnym został wybrany: 

― FELIKS Jerzy Karol, 
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z listy nr 25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO FELIKSA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 858; 

4) karty do głosowania wydano 615 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 615; 

6) głosów ważnych oddano 603; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLICA Piotr Stanisław, 

z listy nr 21 KWW LUDZIE PONAD POLITYKĄ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 698; 

4) karty do głosowania wydano 445 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

6) głosów ważnych oddano 433; 

7) radnym został wybrany: 

― PIERLAK Marek Rafał, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 651; 

4) karty do głosowania wydano 422 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

6) głosów ważnych oddano 410; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 993; 

4) karty do głosowania wydano 614 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 614; 

6) głosów ważnych oddano 603; 
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7) radnym został wybrany: 

― GRUSZKA Władysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 603; 

4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHULEC Andrzej Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 608; 

4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 

― DYBEK Kazimierz Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 701; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁUCHACZKA Wiesław Stefan, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 711; 

4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radną została wybrana: 

― NIEWDANA Irena Katarzyna, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kaletach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6716. 

3. Karty do głosowania wydano 3298 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3299 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3187, to jest 96,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 112, to jest 3,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 35, to jest 31,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 77, to jest 

68,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― SENDEL Ryszard Józef, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Irena Genowefa, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radnym został wybrany: 

― KLOZE Jerzy Franciszek, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGOCZ Krzysztof Sławomir, 
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z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― JEŻ Antoni, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― DRABIK Edward Mieczysław, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― PERZ Janina Weronika, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 248; 
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7) radnym został wybrany: 

― ZŁOTOSZ Kazimierz Józef, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― PRZYBYŁA Barbara Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 608; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPA Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― BROL Michał Józef, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLNIK Dawid Karol, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 637; 

4) karty do głosowania wydano 317 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― MIROWSKI Zygmunt Gerard, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― RUPIK Alojzy Franciszek, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― POTEMPA Mirosława Aleksandra, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Kamienica Polska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4554. 

3. Karty do głosowania wydano 2777 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2743 osób, to jest 

60,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2702, to jest 98,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 48,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

51,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALAS Sławomir Ryszard, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA KAMIENICA POLSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― ZGRZEBLAK Wiesław Marian, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA KAMIENICA POLSKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― FURMAŃSKI Artur Mariusz, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY LISEK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWOWIEJSKI Tomasz Piotr, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA KAMIENICA POLSKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― PILICKA Grażyna Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBOSZ Bogusław, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA KAMIENICA POLSKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― OTRĘBSKI Michał Artur, 

z listy nr 21 KWW GOSPODARNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radną została wybrana: 

― ROGACZ Halina Aniela, 

z listy nr 21 KWW GOSPODARNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIECIEŃ Grzegorz Stefan, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA KAMIENICA POLSKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― CONER Mirosław, 
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z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA KAMIENICA POLSKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEJKA Roman Włodzimierz, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY LISEK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― ZASKÓRSKI Tadeusz Zdzisław, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY LISEK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― MACHNIA Teresa Janina, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 117; 
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7) radną została wybrana: 

― PAŃCZYK Halina, 

z listy nr 21 KWW GOSPODARNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― STRĄK Wiesława Regina, 

z listy nr 25 KWW NASZA ZAWISNA. 
 

 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Kłomnice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11269. 

3. Karty do głosowania wydano 6103 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6103 osób, to jest 

54,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5991, to jest 98,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 112, to jest 1,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 25, to jest 22,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to jest 

77,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 831; 

4) karty do głosowania wydano 474 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 

6) głosów ważnych oddano 463; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Paweł Henryk, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 750; 

4) karty do głosowania wydano 445 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445; 

6) głosów ważnych oddano 439; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMCZYK Wojciech Piotr, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 775; 

4) karty do głosowania wydano 493 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPKA Włodzimierz, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 811; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 464; 

7) radną została wybrana: 

― KUSZTAL Wanda Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1010; 

4) karty do głosowania wydano 572 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 572; 

6) głosów ważnych oddano 567; 

7) radną została wybrana: 

― NALEWAJKA Małgorzata Lidia, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNIK Tomasz Piotr, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPETA Jarosław Adam, 

z listy nr 22 KWW JAROSŁAWA ŁAPETY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1063; 

4) karty do głosowania wydano 467 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMCZAK Marek Andrzej, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 546; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radną została wybrana: 

― KOZA Anna Barbara, 

z listy nr 26 KWW ANNY KOZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUREK Bartłomiej Paweł, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 822; 

4) karty do głosowania wydano 433 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radnym został wybrany: 

― DERDA Adam Stefan, 

z listy nr 20 KWW PIOTRA JUSZCZYKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657; 

4) karty do głosowania wydano 368 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

6) głosów ważnych oddano 362; 



144 

7) radnym został wybrany: 

― IGIELSKI Tomasz Jarosław, 

z listy nr 21 KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 605; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZA Józef Bogusław, 

z listy nr 24 KWW „RAZEM” JÓZEFA KOZA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 887; 

4) karty do głosowania wydano 446 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 438; 

7) radnym został wybrany: 

― WILK Andrzej Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 757; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― WILKOSZEWSKI Kazimierz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE. 
 

 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Gminy Kobiór 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3844. 

3. Karty do głosowania wydano 2344 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2343 osób, to jest 

60,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2267, to jest 96,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 3,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

75,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― SPYCHAŁA Witold Jan, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUR Jerzy Janusz, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― TARGIEL Ewa Barbara, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCUR Krzysztof Damian, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― PĘKAŁA Magdalena Ewa, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 

― MYSZOR Paulina Anna, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Przemysław Andrzej, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPAK Bogdan Krzysztof, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― DANEK Andrzej Krzysztof, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERKOT Czesław Walenty, 
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z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― ROZMUS Beata Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIEN Adam Tadeusz, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROMIN Zygmunt Józef, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 168; 
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7) radnym został wybrany: 

― CUBER Dariusz Piotr, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― GROLIK Krzysztof Czesław, 

z listy nr 20 KWW SPOŁECZNY KOMITET. 
 

 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Gminy Kochanowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5160. 

3. Karty do głosowania wydano 2268 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2266 osób, to jest 

43,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2209, to jest 97,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 57, to jest 2,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 17,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

82,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 

― WIECZOREK Marcela Dominika, 

z listy nr 21 KWW KOCHAM GMINĘ KOCHANOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SZYMAŃSKA Danuta Łucja, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 461; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― KOKOT Anna Maria, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― HONISZ Gabriela, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWEŁCZYK Krzysztof Karol, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― FRONCZEK Remigiusz Bernard, 

z listy nr 21 KWW KOCHAM GMINĘ KOCHANOWICE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRZĘSTEK Andrzej Józef, 

z listy nr 21 KWW KOCHAM GMINĘ KOCHANOWICE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WITEK Urszula Anna, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― SWIERC Gabriela Janina, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― RAK Józef Konrad, 

z listy nr 21 KWW KOCHAM GMINĘ KOCHANOWICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― WRĘCZYCKA Izabela Dorota, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― OLCZYK Patrycja Olga, 

z listy nr 21 KWW KOCHAM GMINĘ KOCHANOWICE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDERA Marian Józef, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― KĄPAŁA Irena Teresa, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― GRZECHAC Róża Genowefa, 

z listy nr 22 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2018. 
 

 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Miejskiej w Koniecpolu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8064, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4271 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4271 osób, to jest 

52,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4177, to jest 97,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 94, to jest 2,20% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 21,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 74, to jest 

78,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMORADZKI Zbigniew Jan, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― SKROBICH Wojciech Zenon, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678; 

4) karty do głosowania wydano 369 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― SATERNUS Dariusz Tomasz, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 800; 

4) karty do głosowania wydano 488 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488; 

6) głosów ważnych oddano 480; 

7) radną została wybrana: 

― CHRZUSZCZ Aneta Urszula, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― POKORSKI Leszek Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara Joanna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radnym został wybrany: 

― CHOJNACKI Rafał Sławomir, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERCZYNA Dariusz Grzegorz, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― PLUTA Leszek Jacek, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― SWOJNÓG Sylwia Monika, 
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z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― LAMCH Zbigniew Tomasz, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 658; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― DĄBROWSKA Krystyna Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― SWOJNÓG Jacek Michał, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 558; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 250; 
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7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Andrzej Stanisław, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMALA Mateusz, 

z listy nr 22 KWW RYSZARDA SULIGI. 
 

 

Rozdział 36. 

Wybory do Rady Gminy Konopiska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8815. 

3. Karty do głosowania wydano 5163 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5163 osób, to jest 

58,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5076, to jest 98,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 87, to jest 1,69% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 22,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 67, to jest 

77,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 

4) karty do głosowania wydano 441 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWITEK Anna Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radnym został wybrany: 

― POLESZCZUK Marcin, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631; 

4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIECHOWSKI Piotr Andrzej, 

z listy nr 22 KWW DOŚWIADCZENIE I MŁODOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 807; 

4) karty do głosowania wydano 442 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 437; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŁDYGA Edward Michał, 
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z listy nr 24 KWW MAŁA OJCZYZNA W KONOPISKACH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― BENESZ Janusz Józef, 

z listy nr 27 KWW JANUSZA BENESZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 614; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZERBAK Piotr Andrzej, 

z listy nr 23 KWW PIOTRA SZCZERBAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 625; 

4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHOŃ Michał Rafał, 

z listy nr 23 KWW PIOTRA SZCZERBAKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 710; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 404; 
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7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA Barbara Maria, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617; 

4) karty do głosowania wydano 402 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

6) głosów ważnych oddano 394; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJCZYK Robert Piotr, 

z listy nr 22 KWW DOŚWIADCZENIE I MŁODOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 488; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― PARANDYK Marek Jerzy, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radną została wybrana: 

― KSIĄŻEK Karolina Barbara, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIELEWSKA Agnieszka Elżbieta, 

z listy nr 24 KWW MAŁA OJCZYZNA W KONOPISKACH. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 750; 

4) karty do głosowania wydano 418 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radną została wybrana: 

― MAJDZIK Jadwiga Kazimiera, 

z listy nr 24 KWW MAŁA OJCZYZNA W KONOPISKACH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Andrzej Sylwester, 

z listy nr 24 KWW MAŁA OJCZYZNA W KONOPISKACH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Andrzej Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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Rozdział 37. 

Wybory do Rady Gminy Kornowac 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4006. 

3. Karty do głosowania wydano 2095 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2094 osób, to jest 

52,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2047, to jest 97,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 2,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 27,66%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

72,34%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCJAN Alfred Marian, 

z listy nr 20 KWW „RAZEM 2018”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 
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― CIEŚLIK Katarzyna Weronika, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― BAUEREK Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― SIEDLACZEK Katarzyna Maria, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― GEMBALCZYK Ewa, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
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6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMALA Piotr Grzegorz, 

z listy nr 20 KWW „RAZEM 2018”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECHALAK Tomasz, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― GASZKA Henryk, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― SZAMARA Joanna Marta, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 
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4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŚMIERZ Dariusz Artur, 

z listy nr 20 KWW „RAZEM 2018”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― KNURA Sławomir Stanisław, 

z listy nr 20 KWW „RAZEM 2018”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIMERMANN Marian Dominik, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIENTAL Arkadiusz, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŹMIŃSKI Jacek Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― PANIC Bronisław Joachim, 

z listy nr 21 KWW TWOJA GMINA TWÓJ DOM. 
 

 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Gminy Koszarawa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2041, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1561 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1570 osób, to jest 

76,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1525, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 45, to jest 2,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

66,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― MĘTEL Gabriel Bogusław, 

z listy nr 21 KWW KOSZARAWA RAZEM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJDAK Damian Karol, 

z listy nr 21 KWW KOSZARAWA RAZEM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― TLAŁKA Paweł, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
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6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― TLAŁKA Adam, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― LACH Franciszek Józef, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― KĘPKA Zdzisław, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJDAK Michał Mateusz, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― MOC Marcin Mateusz, 

z listy nr 21 KWW KOSZARAWA RAZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― ZOŃ Krzysztof, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― KUBIES-KOWALSKA Agnieszka Anna, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLSKI Dariusz, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 



171 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― MAREK Mirosław, 

z listy nr 21 KWW KOSZARAWA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― HAŁASEK Tomasz, 

z listy nr 21 KWW KOSZARAWA RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― GAWLIŃSKA Ewa Sylwia, 

z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― CHRZĄSZCZ Beata Renata, 
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z listy nr 22 KWW KOSZARAWA WSPÓLNE DOBRO. 
 

 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Gminy Koszęcin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5167. 

3. Karty do głosowania wydano 2678 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2674 osób, to jest 

51,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2587, to jest 96,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 87, to jest 3,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 14,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 74, to jest 

85,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 5, nr 7, 

nr 8, nr 9, nr 10, nr 13, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 714; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― LERCHE Stanisław Józef, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radnym został wybrany: 

― KARMAŃSKI Piotr Andrzej, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 598; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radną została wybrana: 

― HELISZ Gabriela Matylda, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 647; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― TYROL Czesław Marek, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JANECZEK Longin Kazimierz, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 734; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

6) głosów ważnych oddano 390; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAKOWSKI Henryk Marian, 
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z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CUBER Krystian Jan, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MARUSZCZYK Janusz Józef, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MACIOSZEK Jan Szczepan, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SKIBICKI Edmund Jan, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557; 

4) karty do głosowania wydano 273 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― MARUSZCZYK Adam Marek, 

z listy nr 21 KWW SPRAWNY SAMORZĄD. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 697; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― ANIOŁ Michał Ludwik, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁA Paweł Mikołaj, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― GMYREK Zygmunt Marian, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 637; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radnym został wybrany: 

― PIĄTKOWSKI Ireneusz Józef, 

z listy nr 22 KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. 
 

 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11930. 

3. Karty do głosowania wydano 6743 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6740 osób, to jest 

56,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6553, to jest 97,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 187, to jest 2,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 45, to jest 24,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 142, to jest 

75,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 970; 

4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 

6) głosów ważnych oddano 471; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODZIEJCZYK Joanna Jadwiga, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 400 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

6) głosów ważnych oddano 385; 

7) radną została wybrana: 

― BALIŃSKA Jadwiga Danuta, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― JAGODA Leonard, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 712; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBALSKI Michał Krzysztof, 

z listy nr 22 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 712; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 423; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Antoni Marek, 

z listy nr 22 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 731; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 387; 

7) radnym został wybrany: 

― ZENDEROWSKI Rafał Piotr, 
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z listy nr 29 KWW RAFAŁ ZENDEROWSKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 927; 

4) karty do głosowania wydano 501 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 500; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radnym został wybrany: 

― STUŁA Dariusz Zbigniew, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― LEBIOCKI Tomasz Jakub, 

z listy nr 22 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 

4) karty do głosowania wydano 457 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 448; 

7) radnym został wybrany: 

― SZÓSTAK Andrzej Stanisław, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 711; 

4) karty do głosowania wydano 493 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493; 

6) głosów ważnych oddano 492; 



179 

7) radnym został wybrany: 

― CHRAPEK Wojciech Rafał, 

z listy nr 22 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 962; 

4) karty do głosowania wydano 509 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 509; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radnym został wybrany: 

― OKULARCZYK Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 827; 

4) karty do głosowania wydano 418 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― BĘDKOWSKI Marcin Jan, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 658; 

4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 450; 

7) radnym został wybrany: 

― CESARZ Damian Mateusz, 

z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 868; 

4) karty do głosowania wydano 514 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 

6) głosów ważnych oddano 492; 

7) radną została wybrana: 

― SITEK Grażyna Renata, 

z listy nr 23 KWW „PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1073; 

4) karty do głosowania wydano 646 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 646; 

6) głosów ważnych oddano 618; 

7) radnym został wybrany: 

― CHWIST Czesław, 

z listy nr 22 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY KOZIEGŁOWY. 
 

 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Gminy Kozy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10142. 

3. Karty do głosowania wydano 6039 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6028 osób, to jest 

59,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5940, to jest 98,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 88, to jest 1,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 17,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

82,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 807; 

4) karty do głosowania wydano 441 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

6) głosów ważnych oddano 435; 

7) radną została wybrana: 

― NAGLIK Ewa Magdalena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 720; 

4) karty do głosowania wydano 478 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radnym został wybrany: 

― ZELEK Miłosz, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radną została wybrana: 

― KOŻUCH Dorota Katarzyna, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 545; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radną została wybrana: 

― GROSZEK Monika Maria, 
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z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Mariusz Stanisław, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radną została wybrana: 

― OBAJTEK Agata Barbara, 

z listy nr 21 KWW „CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 596; 

4) karty do głosowania wydano 350 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radną została wybrana: 

― PROCHOT Małgorzata Stanisława, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 311; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŚLOSARCZYK Wiesław Józef, 

z listy nr 21 KWW „CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 695; 

4) karty do głosowania wydano 399 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRZEJAS Grzegorz Władysław, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDYS Wojciech Jan, 

z listy nr 21 KWW „CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 731; 

4) karty do głosowania wydano 469 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

6) głosów ważnych oddano 464; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŚCIK Leszek, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 739; 

4) karty do głosowania wydano 408 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁCZYKIEWICZ Mateusz Szymon, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 753; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― KONIOR Jarosław Stanisław, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673; 

4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radną została wybrana: 

― MALARZ Władysława, 

z listy nr 21 KWW „CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radną została wybrana: 

― ZEMBOWICZ Monika Edyta, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. 
 

 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Kroczyce 



185 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4540. 

3. Karty do głosowania wydano 2666 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2663 osób, to jest 

58,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2589, to jest 97,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 2,78% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 39,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 

60,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, nr 11, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― PASIERB Łukasz Przemysław, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 229; 
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7) radną została wybrana: 

― KAMPA Beata Teresa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁĄGIEWKA Robert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radną została wybrana: 

― BEDNARZ Aneta Maria, 

z listy nr 21 KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JANIKOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― KOZŁOWSKA Dorota Czesława, 
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z listy nr 22 KWW ROZWÓJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― CISZEWSKI Jerzy Piotr, 

z listy nr 22 KWW ROZWÓJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― STOLARSKI Andrzej, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Karol, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOS Janusz Michał, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIAŁY Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― CISZEWSKI Tomasz Piotr, 

z listy nr 23 KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― MASŁOWSKI Czesław, 

z listy nr 21 KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
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6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― PASIERB Bożena Maria, 

z listy nr 21 KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁYSEK Sławomir Leszek, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Gminy Krupski Młyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2691. 

3. Karty do głosowania wydano 1589 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1586 osób, to jest 

58,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1546, to jest 97,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 2,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― SZATON Iwona Barbara, 

z listy nr 25 KWW FAIR PLAY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radną została wybrana: 

― ZIAJA Alicja, 

z listy nr 26 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KISZKIS Jacek Roman, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― DAWYDZIK Artur Janusz, 
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z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― HUCZKO Bogdan, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUĆ Adam Sylwester, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― MICHAŁEK Jolanta Bożena, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 77; 
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7) radnym został wybrany: 

― SUFA Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― PĘCHERZ Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― KULAWIK Roman Andrzej, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPAŁA Marek Korneliusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― OCHMAN-SZYGUŁA Róża Maria, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― PILARSKI Edward Józef, 

z listy nr 25 KWW FAIR PLAY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUS Andrzej Damian, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― PANCHYRZ Herbert Franciszek, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Gminy Kruszyna 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4033. 

3. Karty do głosowania wydano 2374 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2371 osób, to jest 

58,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2331, to jest 98,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 1,69% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 15,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

85,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBAK Piotr Andrzej, 

z listy nr 24 KWW DLA LUDZI Z LUDŹMI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Henryk, 

z listy nr 21 KWW PRZEJRZYSTA GMINA KRUSZYNA. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― JASAK Elżbieta Cecylia, 

z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI 

ZAWADZKIEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 

― NIEMIEC Iwona Renata, 

z listy nr 23 KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY KRUSZYNA”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSMOŁEK Sebastian, 

z listy nr 23 KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY KRUSZYNA”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radną została wybrana: 
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― MAJ Agnieszka Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 

― DOMAGAŁA Wiesława Kazimiera, 

z listy nr 21 KWW PRZEJRZYSTA GMINA KRUSZYNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄSIKIEWICZ Józef Maciej, 

z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI 

ZAWADZKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSIAŁ Adam Edward, 

z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI 

ZAWADZKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 
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4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBRAKOWSKI Mariusz Piotr, 

z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI 

ZAWADZKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― KOSELA Anna Dorota, 

z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI 

ZAWADZKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUK Marek Marian, 

z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI 

ZAWADZKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― KALWIK Milena Maria, 
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z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁACZKOWSKI Roman Jan, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPETA Andrzej Józef, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krzanowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Głosowania nie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RZEPKA Krystian Bernard, 
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z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― REISKY Aleksander Hubert, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― REISKY Krzysztof, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SONNEK Roman, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KURKA Damian Henryk, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― DANISZEWSKA Ewelina Jadwiga, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DŁUGOSZ Jan Maksymilian, 
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z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― STROKA Joanna Weronika, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOCEM Józef Paweł, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SLIWKA Grażyna Maria, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JURECZKA Piotr Emil, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOSTKA Tomasz Paweł, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NACHLIK Piotr, 
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z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Andrzej Jerzy, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― HEIDUCZEK Bogusława, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA KRZANOWICE. 
 

 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krzepicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7613. 

3. Karty do głosowania wydano 3993 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3992 osób, to jest 

52,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3917, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 75, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 24,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

76,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



202 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― RAKOWSKI Tomasz, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― BALCERZAK Rafał Tadeusz, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDELSKI Roman, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― KLUBA Mateusz Piotr, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radnym został wybrany: 

― MOŃKA Grzegorz, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLAK Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 492; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― RUTKOWSKI Marian, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 480; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radną została wybrana: 

― DUDEK Czesława, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 593; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAK Bożena Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― DROŚ Mariusz Marcin, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radną została wybrana: 

― BRODZIAK Marlena Dorota, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 288 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

6) głosów ważnych oddano 284; 
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7) radnym został wybrany: 

― TRAWIŃSKI Mariusz Piotr, 

z listy nr 22 KW OSP KRZEPICE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 520; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― PILARZ Damian Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radną została wybrana: 

― CHĘCIŃSKA Alicja, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 690; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 355; 

7) radną została wybrana: 

― PILARZ Barbara Elwira, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Gminy Krzyżanowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9050, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4301 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4270 osób, to jest 

47,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4200, to jest 98,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 70, to jest 1,64% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 41,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 

58,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 565; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radną została wybrana: 

― JANDA Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 767; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― BULENDA Andrzej Jan, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― HUPTAŚ Oliwer Piotr, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRZIBEK Brunon Jan, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŚ Józef Antoni, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 821; 

4) karty do głosowania wydano 510 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

6) głosów ważnych oddano 504; 
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7) radnym został wybrany: 

― FICHNA Hubert Stanisław, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 767; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― BOŻEK Walter Józef, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― CWIK Roman Marek, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― WITECZEK Walter Henryk, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMCZYNA Barbara Janina, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 681; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOR Roman Leon, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 654; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radną została wybrana: 

― TOPA Izabela Barbara, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 887; 

4) karty do głosowania wydano 458 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 452; 

7) radnym został wybrany: 

― MINKINA Piotr Adam, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radną została wybrana: 

― PŁACZEK Beata Maria, 

z listy nr 20 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 698; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― NAWROCKI Artur Błażej, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE. 
 

 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9346. 

3. Karty do głosowania wydano 3998 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3994 osób, to jest 

42,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3895, to jest 97,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 99, to jest 2,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 26, to jest 26,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

73,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― WAJDA Mariola Dorota, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 742; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPRZYK Radosław Jan, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― KRIWIENOK Maciej, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radną została wybrana: 

― TOKARSKA Grażyna, 
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z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 762; 

4) karty do głosowania wydano 333 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radną została wybrana: 

― KOZŁOWSKA Elżbieta Małgorzata, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 824; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radną została wybrana: 

― WRÓBEL Ilona Anna, 

z listy nr 22 KWW „NASZA GMINA WSPÓLNYM DOMEM”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― DEPTA Gerard Jan, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 883; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 361; 
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7) radnym został wybrany: 

― JURASZEK Adrian Dawid, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 500; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERNIEJ Marcin Paweł, 

z listy nr 22 KWW „NASZA GMINA WSPÓLNYM DOMEM”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― WRZOSOK Henryk Adam, 

z listy nr 21 KWW „TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― WILK Roman Erwin, 

z listy nr 21 KWW „TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 648; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― LEPIARCZYK Adrian Sebastian, 

z listy nr 21 KWW „TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONA Manfred Franciszek, 

z listy nr 21 KWW „TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― HANUSEK Gerard Jan, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― DRAZIK Ernest, 

z listy nr 20 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

 

Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Lelów 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2372. 

3. Karty do głosowania wydano 1433 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1434 osób, to jest 

60,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1388, to jest 96,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 3,21% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 19,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

80,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 8, nr 9, 

nr 10, nr 11, nr 12, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PALKA Jerzy, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― GIERMALA Eugeniusz, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― JAWORSKI Władysław, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― TYJAS Edyta Katarzyna, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― KAROLCZYK Jerzy Józef, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ DLA GMINY LELÓW”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― WŁODARSKI Hieronim Szczepan, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― ODULIŃSKI Andrzej Zbigniew, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NOWAK Marcin Paweł, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GĘSIKOWSKI Krzysztof Adam, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JAMROZIK Marian Marcel, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STACHERCZAK Józef, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
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― RZEPKA Małgorzata Zofia, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEPSUJ Ryszard Stanisław, 

z listy nr 20 KWW „GOSPODARNY LELÓW”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― FOLTYN Jacek Adam, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁOCH Kazimierz, 

z listy nr 22 KWW „RAZEM DLA GMINY LELÓW”. 
 

 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Miasta Lędziny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12863. 

3. Karty do głosowania wydano 7368 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7351 osób, to jest 

57,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7198, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 153, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 34, to jest 22,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 119, to jest 

77,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1240; 

4) karty do głosowania wydano 793 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 791; 

6) głosów ważnych oddano 781; 

7) radną została wybrana: 

― GŁOS Maria, 

z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 807; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTYRA Tomasz Karol, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

4) karty do głosowania wydano 457 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― NORAS Bogusław Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1066; 

4) karty do głosowania wydano 688 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 688; 

6) głosów ważnych oddano 673; 

7) radnym został wybrany: 

― HANDY Hubert Janusz, 

z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1087; 

4) karty do głosowania wydano 691 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 691; 

6) głosów ważnych oddano 681; 

7) radnym został wybrany: 

― WANOT Paweł Piotr, 

z listy nr 25 KWW - HENRYK BARCIK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 628; 

4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radną została wybrana: 

― STOLECKA Bogumiła Maria, 

z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 985; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIMNAL Sebastian, 

z listy nr 22 KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 880; 

4) karty do głosowania wydano 471 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

6) głosów ważnych oddano 456; 

7) radną została wybrana: 

― OSTROWSKA Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 603; 

4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― URBAŃCZYK Edward Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 623; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIERŻAK Bogusław Julian, 

z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1118; 

4) karty do głosowania wydano 587 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585; 

6) głosów ważnych oddano 574; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZEK Łukasz Janusz, 

z listy nr 22 KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― INGRAM Tadeusz Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 817; 

4) karty do głosowania wydano 513 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 

6) głosów ważnych oddano 489; 

7) radną została wybrana: 

― WYSOCKA Anna Urszula, 

z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841; 

4) karty do głosowania wydano 511 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

6) głosów ważnych oddano 498; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLNY Karol Bernard, 
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z listy nr 24 KWW KRYSTYNY WRÓBEL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 664; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radnym został wybrany: 

― SIMONICZ Szymon Mateusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy Lipie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5235. 

3. Karty do głosowania wydano 2979 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2979 osób, to jest 

56,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2904, to jest 97,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 75, to jest 2,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 21,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 

78,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― KUC Ewa Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― KILAN Zbigniew Bartosz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJCHRZAK Jacek Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― PODGÓRSKA Alicja Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radnym został wybrany: 

― KILAN Andrzej Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― BYSTRZYKOWSKI Zbigniew Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― KONC Izabela Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 

― GWORYS Maria Halina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWELEC Dawid Jacek, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPANIAK Krzysztof Stanisław, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOF SZCZEPANIAK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDERA Mariusz Dariusz, 



227 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMASZEWSKI Mirosław, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― MĄCZKA Janusz Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTALA Ryszard Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Lipowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8392. 

3. Karty do głosowania wydano 4983 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4982 osób, to jest 

59,37% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4874, to jest 97,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 108, to jest 2,17% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 26,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 79, to jest 

73,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 533; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― CAPUTA Jan Kazimierz, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radną została wybrana: 

― SKRZYPEK Katarzyna Irena, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 352 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYSIK Jan Andrzej, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radną została wybrana: 

― JASEK Ewa Małgorzata, 

z listy nr 23 KWW JERZEGO KNAPKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― WANDZEL Piotr, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKLUSIAK Czesław Zdzisław, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― CAPUTA Piotr Andrzej, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁODZIANA Jerzy Józef, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radną została wybrana: 

― URBAŃSKA Ewa Maria, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― BINDA Andrzej Piotr, 
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z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― JEZUTEK Włodzimierz Bronisław, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 599; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 354; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁYSA-BRODKA Krystyna, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 767; 

4) karty do głosowania wydano 515 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515; 

6) głosów ważnych oddano 506; 

7) radną została wybrana: 

― LEGUT Ewa Barbara, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 

4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

6) głosów ważnych oddano 393; 
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7) radną została wybrana: 

― BINDA-SAPETA Maria Anna, 

z listy nr 21 KWW WÓJT BLIŻEJ WSZYSTKICH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLUS Tadeusz Piotr, 

z listy nr 22 KWW JANA GÓRY. 
 

 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Lubomia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9383. 

3. Karty do głosowania wydano 2477 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2472 osób, to jest 

26,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2397, to jest 96,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 75, to jest 3,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 34, to jest 45,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 

54,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GODOJ Andrzej Czesław, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1653; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLNY Grzegorz Adam, 

z listy nr 21 KWW NOWE POKOLENIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1653; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― FRANICZEK Maria, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1653; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KORZONEK Rafał Szymon, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUBA Zbigniew Marian, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― KOPEL Beata Mariola, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŁA Mateusz Marek, 

z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PAWEŁEK Antoni Franciszek, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― FRYDRYCH Joanna Marta, 

z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― TANŻYNA Andrzej, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWEŁEK Jarosław Joachim, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘCZMIONKA Marek Łukasz, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEBESTA Marek, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― SIODMOK Damian Karol, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZOK Wacław Benedykt, 

z listy nr 23 KWW NAPRZÓD GMINO. 
 

 

Rozdział 54. 

Wybory do Rady Gminy Lyski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6276. 

3. Karty do głosowania wydano 3696 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3695 osób, to jest 

58,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3622, to jest 98,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 73, to jest 1,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 28, to jest 38,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 

61,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 12, nr 13, nr 

14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKOSZEK Marzena Karina, 

z listy nr 24 KW ŚPR. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 646; 

4) karty do głosowania wydano 386 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― SZULIK Grzegorz Łukasz, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 
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6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBICA Stanisław Jan, 

z listy nr 24 KW ŚPR. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 777; 

4) karty do głosowania wydano 473 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― HAŁACZ Stanisław, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 766; 

4) karty do głosowania wydano 474 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLARCZYK Andrzej Marek, 

z listy nr 24 KW ŚPR. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― KORBEL Józef Adam, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 463; 
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4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― NITNER Zdzisław Wojciech, 

z listy nr 24 KW ŚPR. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― DYAKOWSKI Adam Zbigniew, 

z listy nr 23 KWW NOWE LYSKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― GEMBALCZYK Adam Jan, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― STANIEK Sebastian Józef, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― GUZY Justyna Maria, 

z listy nr 24 KW ŚPR. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIERNAT Wiesław Jan, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― HOMOLA Izabela, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DUDEK Grzegorz, 

z listy nr 22 KWW NOWOCZESNA GMINA LYSKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― GABRYELSKA-RITZKA Sylwia Anna, 

z listy nr 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY. 
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Rozdział 55. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łazach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12945. 

3. Karty do głosowania wydano 7197 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7188 osób, to jest 

55,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7036, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 152, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 50, to jest 32,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 102, to jest 

67,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radną została wybrana: 

― STANIASZEK Anna Joanna, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752; 

4) karty do głosowania wydano 439 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 

6) głosów ważnych oddano 432; 
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7) radnym został wybrany: 

― FLAK Antoni, 

z listy nr 23 KWW ANTONI FLAK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 903; 

4) karty do głosowania wydano 544 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544; 

6) głosów ważnych oddano 533; 

7) radną została wybrana: 

― LUDWIKOWSKA Danuta Józefa, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 814; 

4) karty do głosowania wydano 495 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radną została wybrana: 

― KOŚMIDA Justyna Anna, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 881; 

4) karty do głosowania wydano 511 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511; 

6) głosów ważnych oddano 493; 

7) radnym został wybrany: 

― BACHOWSKI Alfred Jan, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 



243 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radną została wybrana: 

― SUPERNAK Renata Danuta, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848; 

4) karty do głosowania wydano 471 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 

6) głosów ważnych oddano 459; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Edyta Barbara, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radną została wybrana: 

― SNOPEK Justyna Aldona, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1054; 

4) karty do głosowania wydano 603 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 603; 

6) głosów ważnych oddano 591; 

7) radnym został wybrany: 
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― KUBASIK Stefan Lucjan, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 984; 

4) karty do głosowania wydano 517 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 

6) głosów ważnych oddano 504; 

7) radnym został wybrany: 

― FURMAN Krzysztof Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1024; 

4) karty do głosowania wydano 559 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559; 

6) głosów ważnych oddano 555; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁĄB Zenon Zygmunt, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 893; 

4) karty do głosowania wydano 490 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490; 

6) głosów ważnych oddano 472; 

7) radną została wybrana: 

― JANUS Angieszka Anna, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1175; 
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4) karty do głosowania wydano 569 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 569; 

6) głosów ważnych oddano 564; 

7) radną została wybrana: 

― MAJCZAK Wiesława Krystyna, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 865; 

4) karty do głosowania wydano 505 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radną została wybrana: 

― GRZESICA Marta Maria, 

z listy nr 24 KWW DLA CHRUSZCZOBRODU. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 773; 

4) karty do głosowania wydano 377 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

6) głosów ważnych oddano 375; 

7) radnym został wybrany: 

― TABAS Dariusz Jacek, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA 

GMINY. 
 

 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Łękawica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3613. 

3. Karty do głosowania wydano 2503 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2503 osób, to jest 

69,28% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 2429, to jest 97,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 2,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 12,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 

87,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― PIELESZ Krzysztof Jan, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― GRADEK Jan, 

z listy nr 22 KWW ANNY SATŁAWY „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 145; 
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7) radną została wybrana: 

― PIECH Ewa, 

z listy nr 22 KWW ANNY SATŁAWY „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― PASKO Wiesław Józef, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁEK Anita, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― RACZEK Szymon Andrzej, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 



248 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― RUS Czesław Józef, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― KOLANKO Wioletta Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― CHUDY Barbara Maria, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radną została wybrana: 

― POŁATA Beata, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― MIESZCZAK Wiesław Jarosław, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― KONIOR Marta, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄTROBA Jan Antoni, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚCIESZKA Piotr Paweł, 

z listy nr 22 KWW ANNY SATŁAWY „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚCIESZKA Ryszard, 

z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY I JA. 
 

 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Gminy Łodygowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9884. 

3. Karty do głosowania wydano 5309 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5303 osób, to jest 

53,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5128, to jest 96,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 175, to jest 3,30% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 45, to jest 25,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 130, to jest 

74,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 776; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 
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6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― KAROLINI Tadeusz Jan, 

z listy nr 22 KW SOIO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 697; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 

6) głosów ważnych oddano 404; 

7) radnym został wybrany: 

― MATUSZNY Mateusz Czesław, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIEC Grzegorz, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 730; 

4) karty do głosowania wydano 450 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radną została wybrana: 

― MIESZCZAK Małgorzata Bernadetta, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 755; 
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4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMIK Filip Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁUCH Wiesław Józef, 

z listy nr 22 KW SOIO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 823; 

4) karty do głosowania wydano 424 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERWIŃSKI Wojciech Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

6) głosów ważnych oddano 362; 

7) radnym został wybrany: 

― SONNTAG Jerzy Stanisław, 

z listy nr 22 KW SOIO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 852; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― DREWNIAK Władysław Stanisław, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1071; 

4) karty do głosowania wydano 587 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 

6) głosów ważnych oddano 570; 

7) radną została wybrana: 

― WANDZEL Anna, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SOŁTYSIK Sławomir Piotr, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 831; 

4) karty do głosowania wydano 418 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRASZKO Szymon Piotr, 

z listy nr 22 KW SOIO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653; 
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4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― WANDZEL Czesław Szymon, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radnym został wybrany: 

― KONIOR Czesław Michał, 

z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOLONKO Wiesław, 

z listy nr 23 KWW WÓJTA ANDRZEJA PITERY. 
 

 

Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Marklowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4275. 

3. Karty do głosowania wydano 2737 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2736 osób, to jest 

64,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2682, to jest 98,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 54, to jest 1,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 31,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

68,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKA Wiesław Benedykt, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― KĄDZIELA Aleksander, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― MROZEK Czesław, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― SKUPIEŃ Ewa Monika, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― RĄCZKA Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENIAWSKI Marcin Józef, 

z listy nr 26 KWW MARCINA SIENIAWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radną została wybrana: 

― MAŃKA Jarosława, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― PĘKAŁA Piotr Józef, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radną została wybrana: 

― KLOCEK Krystyna Franciszka, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZÓSKA Łukasz Dawid, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― KOMOREK Wojciech Grzegorz, 
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z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― RDUCH Gabriel Józef, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBALA Tomasz, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― SZULIK Barbara Gabriela, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 135; 
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7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Piotr Leszek, 

z listy nr 22 KWW „SAMORZĄDNE MARKLOWICE”. 
 

 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5775. 

3. Karty do głosowania wydano 3309 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3310 osób, to jest 

57,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3217, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 17,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 77, to jest 

82,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHNEIDER Piotr Jan, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁOMIŃSKI Zbigniew Jan, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYSIK Krzysztof Marek, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― LISZKA Anna Maria, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― PARUZEL Marcin Rafał, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 



261 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― RESPONDEK Tomasz Adam, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― BOINO Roman Piotr, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― LUKOSZ-KOWALSKA Irena Barbara, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― ZOK Dariusz Gerard, 
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z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLAK Paweł Łukasz, 

z listy nr 26 KWW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWY Damian Joachim, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― BRAMOWSKI Andrzej Franciszek, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 195; 
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7) radną została wybrana: 

― ŚLIWA Agata Jadwiga, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOWRONEK Bogdan Marek, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Wojciech Stefan, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy Miedźna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12251. 

3. Karty do głosowania wydano 7001 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6986 osób, to jest 

57,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6875, to jest 98,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111, to jest 1,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 36, to jest 32,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 75, to jest 

67,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTALA Adam Marek, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 598; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― PAINTA Andrzej Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― NYCZ Tomasz Piotr, 

z listy nr 22 KW NOWA ENERGIA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 963; 

4) karty do głosowania wydano 614 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 614; 

6) głosów ważnych oddano 604; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTALA Mariusz Rafał, 

z listy nr 23 KWW „SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1234; 

4) karty do głosowania wydano 751 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 751; 

6) głosów ważnych oddano 743; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Jan Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 801; 

4) karty do głosowania wydano 576 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 575; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radnym został wybrany: 

― KEMPNY Andrzej Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 724; 

4) karty do głosowania wydano 499 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radnym został wybrany: 

― ROZMUS Henryk Władysław, 

z listy nr 21 KWW Z POMYSŁEM NA GMINĘ MIEDŹNA. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 865; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 403; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUSZKA Marek Paweł, 

z listy nr 23 KWW „SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 877; 

4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 453; 

7) radnym został wybrany: 

― STARZEC Janusz Paweł, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 976; 

4) karty do głosowania wydano 441 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radnym został wybrany: 

― BANAŚ Łukasz Piotr, 

z listy nr 22 KW NOWA ENERGIA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 917; 

4) karty do głosowania wydano 427 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― BISZKANT Piotr, 
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z listy nr 22 KW NOWA ENERGIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 865; 

4) karty do głosowania wydano 438 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 426; 

7) radnym został wybrany: 

― MOCZULSKI Mateusz Kazimierz, 

z listy nr 22 KW NOWA ENERGIA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 854; 

4) karty do głosowania wydano 515 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 

6) głosów ważnych oddano 511; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁOŃ Zofia Teresa, 

z listy nr 23 KWW „SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 721; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radną została wybrana: 

― WALICZEK Józefa Agnieszka, 

z listy nr 23 KWW „SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 768; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 408; 
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7) radnym został wybrany: 

― PRZEWOŹNIK Michał Marian, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Miedźno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5735. 

3. Karty do głosowania wydano 3230 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3227 osób, to jest 

56,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3136, to jest 97,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 91, to jest 2,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 26, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 

71,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZYPIÓR Agnieszka Olga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYNIAK Piotr Dawid, 

z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― GRZYB Małgorzata Joanna, 

z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radną została wybrana: 

― MIŚKIEWICZ Dorota, 

z listy nr 22 KWW DOROTY MIŚKIEWICZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― GRAJ Zbigniew, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radną została wybrana: 

― CHUDASZEK Anna Helena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BĘBEN Zdzisław Bonifacy, 

z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― WOSIŃSKI Waldemar Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― PUCHAŁA Konrad Daniel, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― CIESIELSKI Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Mirosław, 

z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMONIK Małgorzata Zofia, 

z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 

― STOBIECKA Ewelina Magdalena, 
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z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― MAKLES Elżbieta Teresa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZEPIZUR Czesław, 

z listy nr 21 KWW „DOBRO WSPÓLNE”. 
 

 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Gminy Mierzęcice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6177. 

3. Karty do głosowania wydano 3567 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3568 osób, to jest 

57,76% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3475, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 21,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

78,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBIAŁKA Krzysztof Piotr, 

z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radną została wybrana: 

― BURCZYK Katarzyna Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― KAŁUSKA Hanna Barbara, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 
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4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁECKI Robert Artur, 

z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― KRZYŻANOWSKA Emilia, 

z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 

― KOLASIŃSKA Anna Mariola, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― PASZEWSKI Przemysław Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― DYRAGA Monika Wiesława, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― FELISZEWSKI Zbigniew Mieczysław, 

z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMOŃCZYK Danuta Piotryna, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRUSIK Marcin Robert, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― PASAMONIK Piotr Kamil, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― JACH Bożena Ewa, 

z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― MALIKOWSKI Jacek Bogusław, 

z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radną została wybrana: 

― BANAŚ Teresa, 
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z listy nr 22 KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY. 
 

 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Gminy Milówka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8015. 

3. Karty do głosowania wydano 4448 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4445 osób, to jest 

55,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4330, to jest 97,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 115, to jest 2,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 35, to jest 30,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 80, to jest 

69,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 

4) karty do głosowania wydano 273 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― KLEMCZAK Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Krzysztof Tomasz, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZOTKA Dorota Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― BOGDAŁ-CAPUTA Agnieszka Barbara, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIUCH Marek Jan, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIEJOWSKI Marek, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― SALAMON Sławomir Edward, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁUCH Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTAS Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radną została wybrana: 

― WARZECHA Ewa Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― WOREK Tadeusz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 625; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZOTKA Danuta, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 795; 

4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCIERZ Dariusz, 
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z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radną została wybrana: 

― GAWEŁ Helena, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― BANDOŁA Józef, 

z listy nr 21 KWW SOŁECTW GMINY MILÓWKA. 
 

 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Gminy Mstów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8880. 

3. Karty do głosowania wydano 5254 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5250 osób, to jest 

59,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5192, to jest 98,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 1,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 36,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

63,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 843; 

4) karty do głosowania wydano 532 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 

6) głosów ważnych oddano 526; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNICA Patryk Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radną została wybrana: 

― GAUDY Mieczysława Otylia, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radną została wybrana: 

― JUSZCZYK Mariola Urszula, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 518; 
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4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRON Bogusław Marek, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 

4) karty do głosowania wydano 445 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Mariusz Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radnym został wybrany: 

― CAŁUSIŃSKI Łukasz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 523; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radną została wybrana: 

― PARDELA Monika Iwona, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radnym został wybrany: 

― CHORYŁEK Krzysztof Józef, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radną została wybrana: 

― PLUTA Bożena, 

z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZTAL Robert Józef, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radnym został wybrany: 

― CAŁUS Grzegorz Jerzy, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 

4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMCZAK Justyna Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 775; 

4) karty do głosowania wydano 449 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 

6) głosów ważnych oddano 447; 

7) radnym został wybrany: 

― BIGOSIŃSKI Zbigniew Julian, 

z listy nr 21 KWW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752; 

4) karty do głosowania wydano 369 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWEK Jerzy Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNIAK Andrzej Paweł, 
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z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY KRZYSZTOFA KUBATA. 
 

 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Mszana 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5981. 

3. Karty do głosowania wydano 3556 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3527 osób, to jest 

58,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3423, to jest 97,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 104, to jest 2,95% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 11,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 92, to jest 

88,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radną została wybrana: 

― SZOTEK Wioleta Maria, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― LIŚNIKOWSKI Marek Franciszek, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― HERMAN Magdalena Gertruda, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― GOIK Roman Joachim, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― MROWIEC Tomasz Wiktor, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radną została wybrana: 

― SKORUPA Elżbieta Anna, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZERA Piotr Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTULA Marek Jan, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― RDUCH Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― MIZIA Celina, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― MURA Ilona Barbara, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― WAWRZYCZNY Ewa Barbara, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― BURA Roman Stanisław, 
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z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― WIESZOŁEK Beata Agnieszka, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― BURA Rafał Henryk, 

z listy nr 21 KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY. 
 

 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Gminy Mykanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12050, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 7306 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7307 osób, to jest 

60,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7208, to jest 98,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 99, to jest 1,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 29,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 70, to jest 

70,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1029; 

4) karty do głosowania wydano 637 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 637; 

6) głosów ważnych oddano 632; 

7) radnym został wybrany: 

― MŁYNEK Wojciech Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 890; 

4) karty do głosowania wydano 525 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 525; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― SÓWKA Jacek Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 661; 

4) karty do głosowania wydano 391 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radną została wybrana: 

― KIERAT Magdalena Anna, 

z listy nr 34 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 748; 

4) karty do głosowania wydano 430 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTYNIA Artur, 

z listy nr 28 KWW ARTURA KOTYNI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRASIAK Marcin Józef, 

z listy nr 20 KWW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 899; 

4) karty do głosowania wydano 505 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 

6) głosów ważnych oddano 497; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHOŃ Włodzimierz Eugeniusz, 

z listy nr 32 KWW WŁODZIMIERZA CICHONIA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 635; 

4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― DENDEK Jan Bogumił, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 875; 

4) karty do głosowania wydano 560 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 560; 

6) głosów ważnych oddano 548; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAPISZ Michał Damian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 879; 

4) karty do głosowania wydano 551 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 551; 

6) głosów ważnych oddano 544; 

7) radnym został wybrany: 

― GONERA Piotr Paweł, 

z listy nr 27 KWW PIOTRA GONERA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― SEWERYN Grzegorz Adam, 

z listy nr 21 KWW ALTERNO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― BARCIŚ Marcin Wiesław, 
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z listy nr 20 KWW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1202; 

4) karty do głosowania wydano 762 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 762; 

6) głosów ważnych oddano 754; 

7) radnym został wybrany: 

― STANEK Grzegorz Paweł, 

z listy nr 20 KWW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1082, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 691 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 691; 

6) głosów ważnych oddano 682; 

7) radną została wybrana: 

― NABIAŁCZYK Dorota Maria, 

z listy nr 20 KWW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632; 

4) karty do głosowania wydano 372 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― WASIL Artur Zbigniew, 

z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA KUŹNICKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 671; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 411; 

7) radnym został wybrany: 

― MIGOŃ Jarosław Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Nędza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5572, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2392 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2393 osób, to jest 

42,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2326, to jest 97,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 67, to jest 2,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 22,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 

77,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radną została wybrana: 
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― KOWOL Alicja Ewa, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― ADLER Agnieszka, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― POSTAWKA Henryk Sławomir, 

z listy nr 21 KW ŚLONZOKI RAZEM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― CYFKA Denis Jan, 

z listy nr 21 KW ŚLONZOKI RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
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6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― GOMÓŁKA Leszek Bartosz, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KALEMBA Karol Robert, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― BUGIEL Artur Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― SYRNIK Damian Łukasz, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 
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― KIONKA Monika Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― BIENIA Renata Kornelia, 

z listy nr 22 KWW RENATY BIENIA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― BLUSZCZ Brunon Wilhelm, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁA Gerard Stefan, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 
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4) karty do głosowania wydano 131 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDLA Piotr Paweł, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 530; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― OKRĘT Krystian Robert, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― PENDZICH Anita Grażyna, 

z listy nr 20 KWW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

 

Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy Niegowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4661. 

3. Karty do głosowania wydano 3537 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3535 osób, to jest 

75,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3500, to jest 99,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 0,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 42,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 

57,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― JASKÓŁA Ryszard Jan, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKÓŁ Artur Józef, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 
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― KITALA Łukasz Mirosław, 

z listy nr 24 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radną została wybrana: 

― KASZNIA Zofia, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDEK Mariusz Adam, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINA NIEGOWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― HALABOWSKI Ryszard Piotr, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
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6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― GROMADA Józef Jan, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― NOCUŃ Mateusz Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― PIEDO Daniel Grzegorz, 

z listy nr 23 KWW PRAWYCH I UCZCIWYCH DLA GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― MALIGŁÓWKA Andrzej Mikołaj, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
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4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― BEZA Jan Stanisław, 

z listy nr 25 KWW SOKOLNIKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― MIZGAŁA Stanisław Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― RESIAK Andrzej Marek, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Marian Jan, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― MOREL Stanisław Marian, 

z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA. 
 

 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7672. 

3. Karty do głosowania wydano 5060 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5061 osób, to jest 

65,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4982, to jest 98,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 24, to jest 30,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 

69,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 593; 

4) karty do głosowania wydano 399 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radnym został wybrany: 

― SMĘTEK Stanisław Karol, 
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z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radną została wybrana: 

― GUZIK Ilona Justyna, 

z listy nr 24 KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566; 

4) karty do głosowania wydano 411 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radną została wybrana: 

― BEDNARZ Bożena, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radną została wybrana: 

― PAWEŁCZYK Beata Renata, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 

4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 

6) głosów ważnych oddano 345; 
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7) radną została wybrana: 

― BROŻEK Martyna Aniela, 

z listy nr 24 KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radną została wybrana: 

― JANOSKA Małgorzata, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMUS Karolina Halina, 

z listy nr 24 KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 385; 

7) radnym został wybrany: 

― JANOSKA Jerzy Jan, 

z listy nr 7 KW RUCH NARODOWY RP. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 713; 

4) karty do głosowania wydano 479 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 474; 

7) radną została wybrana: 

― BEDNARZ Wanda Maria, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radną została wybrana: 

― JAKACZ Beata Alicja, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radną została wybrana: 

― GOŁUCHOWSKA Grażyna Anna, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― KUSIAK Michał Sergiusz, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― FABIAŃCZYK Zbigniew, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― STANEK Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW RDL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radną została wybrana: 

― BARAN Wioletta Jolanta, 

z listy nr 22 KWW ZDROWA GMINA. 
 

 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy Olsztyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5484. 

3. Karty do głosowania wydano 3102 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3100 osób, to jest 

56,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3013, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 87, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 38, to jest 43,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 

56,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― LUBASIŃSKA Aleksandra Katarzyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― BUGARA Mariusz Edward, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 
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6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radną została wybrana: 

― ELMANOWSKA Grażyna Aleksandra, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― KONIECZNY Janusz Piotr, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― MŁYŃCZAK Robert Tomasz, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KUŚMIERSKA Barbara Maria, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 518; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radnym został wybrany: 
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― FLISOWSKI Mirosław Mieczysław, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POCH Marcin Robert, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAŃSKI Marek Paweł, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRON Przemysław Tadeusz, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― STANIOR Tomasz Marek, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTWA Grzegorz Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― CELEBAN Paweł Ireneusz, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― GORAJEK Przemysław Edward, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRECKI Dariusz, 
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z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN. 
 

 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Gminy Opatów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5557. 

3. Karty do głosowania wydano 2927 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2926 osób, to jest 

52,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2830, to jest 96,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96, to jest 3,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 15,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 81, to jest 

84,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― BEDNAREK Artur Tomasz, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― POŚPIECH Robert Wojciech, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŚNIAK Paweł Piotr, 

z listy nr 24 KWW PAWŁA SOŚNIAKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLUSARCZYK Jan Józef, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 

― SROKA Ksenia Katarzyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― SENDAL Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Dariusz Józef, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁAWUTA Przemysław Kamil, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEWCZUK Mirosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 



316 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― IDASZ Grzegorz, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTOWICZ Tomasz Mirosław, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZĘCZEK Szczepan Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYRA Józef, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYB Stanisław, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALSKI Andrzej Józef, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA SOŚNIAKA. 
 

 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Gminy Ornontowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4673. 

3. Karty do głosowania wydano 2825 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2804 osób, to jest 

60,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2737, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 67, to jest 2,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 26,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 

73,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― HAWEŁKA Grzegorz Edward, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― MACHULIK Zbigniew Dariusz, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― PAŁKA Grzegorz Mirosław, 

z listy nr 24 KWW GIP. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 
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4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIENTEK Tadeusz Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW GIP. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― BLACHA Marian Wiktor, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEUŻYŁA Henryk Józef, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBICKI Wojciech Ludwik, 

z listy nr 24 KWW GIP. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― MACHULIK Łukasz Paweł, 

z listy nr 24 KWW GIP. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― KRZEMIŃSKA Aleksandra Agnieszka, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOR Eugeniusz Antoni, 

z listy nr 24 KWW GIP. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTYCZKA Marcin Adam, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― WALCZAK Katarzyna Anna, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― MILANOWSKI Ryszard, 

z listy nr 24 KWW GIP. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― SZWECHOWICZ Patryk, 

z listy nr 23 KWW OKS. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― SPYRA Sebastian Marek, 
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z listy nr 23 KWW OKS. 
 

 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Ożarowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4667. 

3. Karty do głosowania wydano 2755 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2755 osób, to jest 

59,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2660, to jest 96,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 95, to jest 3,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 30,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 66, to jest 

69,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSKAŁA Tomasz Paweł, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― DRUŻYŃSKA Anna Janina, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHOŃ Piotr Krzysztof, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSZYŃSKI Tomasz, 

z listy nr 26 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― TAFIL Piotr Ryszard, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIBIŃSKI Zenon Jan, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― KOCOT Renata Elżbieta, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 

― KABUS Jadwiga Agata, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― WIDERA Elżbieta Monika, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 



325 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― BĄBIK Joanna Edwarda, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― WITKOWSKI Krzysztof Janusz, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERNIKARZ Marian Józef, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― PUZA Janusz Rafał, 
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z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŁUŻA Wojciech Przemysław, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 

― KUBICA Anna Ewa, 

z listy nr 23 KW INICJATYWA OBYWATELSKA. 
 

 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy Panki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4135. 

3. Karty do głosowania wydano 2315 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2311 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2242, to jest 97,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 69, to jest 2,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 15,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest 

84,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― MIREK Ewa Urszula, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZĘCZEK Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― MIŁKOWSKI Włodzimierz Witold, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 
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4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― GIERAK Katarzyna Maria, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― FURMANEK Maciej Bartłomiej, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― BLUKACZ Andrzej Adam, 

z listy nr 24 KWW KANDYDATA NIEZALEŻNEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― SROKA Krzysztof Tomasz, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― BANASIAK Grzegorz, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDA Cezary Paweł, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECZOREK Damian Władysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻERDZIŃSKI Daniel, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY PANKI. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― GMYREK-WĄSIŃSKA Agnieszka Iwona, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― SKWARA Bożena Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― BURZYK Fryderyk Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― KORZONEK Monika Jadwiga, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Pawłowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13699. 

3. Karty do głosowania wydano 7067 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7067 osób, to jest 

51,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6945, to jest 98,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 122, to jest 1,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 34, to jest 27,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 88, to jest 

72,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 606 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 606; 

6) głosów ważnych oddano 598; 

7) radną została wybrana: 

― GRABOWSKA Irena Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1107; 

4) karty do głosowania wydano 685 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 683; 

6) głosów ważnych oddano 668; 

7) radnym został wybrany: 

― CYRULIK Grzegorz Józef, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 949; 

4) karty do głosowania wydano 537 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 

6) głosów ważnych oddano 527; 

7) radnym został wybrany: 

― HARAZIN Janusz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 991; 

4) karty do głosowania wydano 476 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

6) głosów ważnych oddano 471; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMANIEC-MLICKA Karolina Barbara, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1048; 

4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radnym został wybrany: 

― DUSZA Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1025; 

4) karty do głosowania wydano 453 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUCHOWSKI Tomasz Rafał, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1069; 

4) karty do głosowania wydano 478 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radną została wybrana: 

― PIETREK Bogusława, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― MATERA Helena Agnieszka, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1146; 

4) karty do głosowania wydano 598 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 599; 

6) głosów ważnych oddano 591; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYCZEK Kamil Jan, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 988; 

4) karty do głosowania wydano 525 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 525; 

6) głosów ważnych oddano 514; 

7) radnym został wybrany: 

― OPACKI Henryk Ludwik, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 

4) karty do głosowania wydano 454 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAWEŁ Andrzej Tadeusz, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 728; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radnym został wybrany: 

― HERMAN Damian Florian, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1109; 

4) karty do głosowania wydano 513 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 

6) głosów ważnych oddano 506; 

7) radnym został wybrany: 

― WORYNA Krzysztof Józef, 
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z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 747; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radnym został wybrany: 

― FOJCIK Piotr Jarosław, 

z listy nr 21 KWW GRZEGORZA NOGŁEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAKON Dariusz Zbigniew, 

z listy nr 20 KWW FRANCISZKA DZIENDZIELA. 
 

 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Pawonków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5036. 

3. Karty do głosowania wydano 2527 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2525 osób, to jest 

50,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2466, to jest 97,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 2,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 33,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

66,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― DYLA Arkadiusz Karol, 

z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radną została wybrana: 

― SWOBODA Maria Łucja, 

z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABINSKI Paweł Teodor, 

z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radną została wybrana: 

― WONS-KLETA Joanna Grażyna, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Roman Ryszard, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERC Krystian Franciszek, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radną została wybrana: 

― GROS Katarzyna Anna, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPYTO Jacek Piotr, 

z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― JARKIEWICZ Marek Piotr, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTCZYK Martin Mateusz, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― BADURA Regina Maria, 
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z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KUBICA Renata Maria, 

z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― SPRYCHA Andrzej Jan, 

z listy nr 21 KWW HENRYKA SWOBODY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― PAWEŁKA-LEWANDOWSKA Iwona Magdalena, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRZEJEWSKI Jakub Henryk, 

z listy nr 23 KWW GMINY PAWONKÓW. 
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Rozdział 77. 

Wybory do Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4105. 

3. Karty do głosowania wydano 1877 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1877 osób, to jest 

45,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1837, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 13, nr 

14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― OKRENT Ewa Maria, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
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6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― HERUD Jan Henryk, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― HERUD Urszula Maria, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJAK Piotr Czesław, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― KRAWCZYK Bożena Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 
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4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― HERMET Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― ROSTEK Anna, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― GWÓŹDŹ Fryderyk Jan, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MALCHARCZYK Martin Michał, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
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6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― ŁYCZKO Monika Renata, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― ZIEGLER Karolina Cecylia, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radną została wybrana: 

― KAPŁANEK-GRZYBEK Monika Maria, 

z listy nr 21 KWW RAJMUND LIBERA PODĄŻAMY KU LEPSZEMU. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PALISA Maria Joanna, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PARYS Piotr Paweł, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GAWLICA Ilona Maria, 

z listy nr 20 KWW TRADYCJA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ. 
 

 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy Pilchowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3462. 

3. Karty do głosowania wydano 1856 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1851 osób, to jest 

53,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1819, to jest 98,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 1,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 15,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

84,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 4, nr 5, 

nr 6, nr 7, nr 10, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 833; 

4) karty do głosowania wydano 494 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493; 

6) głosów ważnych oddano 481; 

7) radną została wybrana: 

― FOIT Ingrida Irena, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
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2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radną została wybrana: 

― KOPRJANIUK Bożena Maria, 

z listy nr 24 KWW NASZA KUŹNIA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BOBEK Roland Ryszard, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BERNACISKO Maria Danuta, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIUPKE Piotr Tadeusz, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MOSIĄDZ-KRAMORZ Agata, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― WANICZEK Krzysztof Sylwester, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWOL Walter Józef, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYŁA Krzysztof Konrad, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RUSIN Józef Juliusz, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSIOLIK Krzysztof Marcin, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 



347 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 533; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― CIUKAJ Sylwester Tadeusz, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KURZAL Jerzy Józef, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HAYDUK Arkadiusz Jan, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SUCHECKA Genowefa Aniela, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Pilica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7194. 

3. Karty do głosowania wydano 4433 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4432 osób, to jest 

61,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4341, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 91, to jest 2,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 47, to jest 51,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

48,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― KANIECKA Joanna Maria, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUTNIK Robert, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

6) głosów ważnych oddano 389; 

7) radną została wybrana: 

― PRZYBYLIK Barbara Anna, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540; 

4) karty do głosowania wydano 333 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁAŻKIEWICZ Łukasz, 

z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPAŁA Tomasz Jan, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624; 

4) karty do głosowania wydano 369 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

6) głosów ważnych oddano 363; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKLAS Jacek Jan, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radną została wybrana: 

― WYRODEK Renata Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radną została wybrana: 

― GAJDA Paulina Aneta, 

z listy nr 23 KWW PAULINA GAJDA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJKA Łukasz Aleksy, 

z listy nr 24 KWW ŁUKASZA MAJKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDRA Łukasz Marian, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESIAK Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― WĘGLARZ Stanisława Ewa, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radnym został wybrany: 

― GAMROT Wojciech, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOTA Michał Piotr, 
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z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― OMYŁA Marcin, 

z listy nr 21 KWW ARTURA JANOSIKA. 
 

 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Gminy Poczesna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10376. 

3. Karty do głosowania wydano 6200 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6198 osób, to jest 

59,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6101, to jest 98,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 97, to jest 1,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 37, to jest 38,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest 

61,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 856; 

4) karty do głosowania wydano 529 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 529; 

6) głosów ważnych oddano 517; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRZAK Agnieszka Dorota, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA POCZESNA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 496; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radną została wybrana: 

― SYNAKIEWICZ Halina Henryka, 

z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KRZYSZTOFA UJMY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 651; 

4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUMERA Łukasz Maria, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA POCZESNA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 896; 

4) karty do głosowania wydano 535 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

6) głosów ważnych oddano 530; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJ Mateusz Marek, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA POCZESNA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 702; 

4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 

6) głosów ważnych oddano 363; 

7) radnym został wybrany: 

― SOSNA Artur Wiesław, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA POCZESNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 387; 

7) radnym został wybrany: 

― OPIŁKA Wojciech Edward, 

z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KRZYSZTOFA UJMY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZOZOWSKI Piotr Adam, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 439; 

7) radną została wybrana: 

― CHOŁA Iwona Józefa, 

z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KRZYSZTOFA UJMY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 927; 

4) karty do głosowania wydano 507 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 507; 

6) głosów ważnych oddano 498; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJDOR Tadeusz Edward, 

z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KRZYSZTOFA UJMY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radną została wybrana: 

― DOBOSZ Bożena Grażyna, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 488; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCIA Waldemar Marek, 

z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KRZYSZTOFA UJMY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 981; 

4) karty do głosowania wydano 611 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 611; 

6) głosów ważnych oddano 608; 

7) radną została wybrana: 

― ŁYKO Alicja Maria, 
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z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA POCZESNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 786; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radną została wybrana: 

― WASIAK Anna Wiesława, 

z listy nr 22 KWW MŁODOŚĆ I ROZSĄDEK W GMINIE POCZESNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 832; 

4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radną została wybrana: 

― WOŹNIAKOWSKA Danuta Aniela, 

z listy nr 26 KWW GM POCZESNA STABILNOŚĆ I ROZWÓJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 343; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKOWSKI Michał Krzysztof, 

z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Gminy Poraj 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9037. 

3. Karty do głosowania wydano 5062 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5061 osób, to jest 

56,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4872, to jest 96,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 189, to jest 3,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 87, to jest 46,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 102, to jest 

53,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― LACH Leszek Włodzimierz, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― BOJANEK Grzegorz Wojciech, 

z listy nr 24 KWW DOBRY PORAJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radną została wybrana: 

― SUPERSON-KOSZTYŁA Dagmara Irena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radną została wybrana: 

― CABAN Barbara Czesława, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 692; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 376; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Łukasz Jan, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 706; 

4) karty do głosowania wydano 445 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445; 

6) głosów ważnych oddano 433; 

7) radnym został wybrany: 

― FRENDOWSKI Patryk Marcin, 

z listy nr 24 KWW DOBRY PORAJ. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 518; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Sylwester Zdzisław, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― SITEK Waldemar Lech, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― MASŁOŃ Ewa Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW DLA OBYWATELA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 517; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― RAJCZYK Bartosz Paweł, 
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z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― TKACZ Andrzej Wiesław, 

z listy nr 26 KWW ANDRZEJA TKACZ - AKTYWNA WIEŚ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROŃ Łukasz Kamil, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 783; 

4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKUCH Marcin Sebastian, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 355; 
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7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Krzysztof Henryk, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 

4) karty do głosowania wydano 386 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

6) głosów ważnych oddano 376; 

7) radną została wybrana: 

― CHMURA Jolanta Maria, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

 

Rozdział 82. 

Wybory do Rady Gminy Porąbka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11425. 

3. Karty do głosowania wydano 6578 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6573 osób, to jest 

57,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6366, to jest 96,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 207, to jest 3,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 37, to jest 17,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 170, to jest 

82,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 798; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― HAŁAT Władysław Stanisław, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BLACHURA-MAJDAK Zyta, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNY GŁOS. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 352; 

7) radnym został wybrany: 

― NALBORCZYK Tomasz, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 723; 

4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radną została wybrana: 

― KONOPNICKA-DWORNIK Zdzisława, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 791; 

4) karty do głosowania wydano 487 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 487; 

6) głosów ważnych oddano 464; 

7) radnym został wybrany: 

― KIZNER Mirosław Remigiusz, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 

4) karty do głosowania wydano 453 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radnym został wybrany: 

― RODAK Łukasz Roman, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862; 

4) karty do głosowania wydano 546 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 

6) głosów ważnych oddano 534; 

7) radnym został wybrany: 

― BORECKI Tomasz, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 839; 

4) karty do głosowania wydano 513 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radną została wybrana: 

― MYDLARZ Maria, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 962; 

4) karty do głosowania wydano 478 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCEMBA Ignacy, 

z listy nr 20 KWW NASZE KOBIERNICE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 871; 

4) karty do głosowania wydano 469 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

6) głosów ważnych oddano 457; 

7) radnym został wybrany: 

― DRABEK Zbigniew, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 964; 

4) karty do głosowania wydano 511 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511; 

6) głosów ważnych oddano 503; 

7) radnym został wybrany: 

― SOPIAK Adam, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 844; 

4) karty do głosowania wydano 522 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 521; 

6) głosów ważnych oddano 503; 

7) radną została wybrana: 

― WALUSIAK Agnieszka Ewa, 
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z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radnym został wybrany: 

― KASTELIK Szymon, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 449 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radną została wybrana: 

― KULA Eugenia, 

z listy nr 23 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 878; 

4) karty do głosowania wydano 469 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radnym został wybrany: 

― CEPIGA Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Miasta Poręba 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7045. 

3. Karty do głosowania wydano 4300 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4255 osób, to jest 

60,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4141, to jest 97,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 114, to jest 2,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 39, to jest 34,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 75, to jest 

65,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radną została wybrana: 

― AJCHENLAUB Agnieszka Magdalena, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radną została wybrana: 

― GOLA Barbara Henryka, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― TUREK Tomasz Daniel, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZUK Mariusz, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― MIŚTA Marek Jan, 

z listy nr 22 KWW POZYTYWNA INICJATYWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― KILIAŃSKI Przemysław Tomasz, 

z listy nr 22 KWW POZYTYWNA INICJATYWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁTON Mariusz Jerzy, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radnym został wybrany: 

― HAMERLIK Krzysztof Janusz, 

z listy nr 22 KWW POZYTYWNA INICJATYWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCIA Marcin Łukasz, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODZIEJ Elżbieta Zofia, 
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z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― JANECZEK Ewelina Marta, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radną została wybrana: 

― ŁAKOMSKA Jolanta Krystyna, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radną została wybrana: 

― FURMANEK Grażyna Franciszka, 

z listy nr 23 KWW MARKA ŚLIWY "WSPÓLNIE DLA PORĘBY". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 230; 
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7) radną została wybrana: 

― ROK Krystyna Barbara, 

z listy nr 25 KWW RYSZARDA SPYRY J I P. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radnym został wybrany: 

― MACHURA Jarosław Grzegorz, 

z listy nr 23 KWW MARKA ŚLIWY "WSPÓLNIE DLA PORĘBY". 
 

 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Gminy w Przyrowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2971. 

3. Karty do głosowania wydano 1604 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1604 osób, to jest 

53,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1560, to jest 97,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, to jest 2,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 22,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

77,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― ŚLĘZAK-ZAWADZKA Elżbieta Małgorzata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RÓŻYCKI Arkadiusz Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNIEWSKA Maria Elżbieta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― NABIAŁEK Jarosław Stefan, 

z listy nr 20 KWW BARBARY WIERCIOCHOWICZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― STANUCHIEWICZ Wiesław Maciej, 

z listy nr 22 KWW WIESŁAWA STANUCHIEWICZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― ŻMUDA Ewa Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― WIERCIOCHOWICZ Barbara Maria, 

z listy nr 20 KWW BARBARY WIERCIOCHOWICZ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMUS Grzegorz Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― HAMERLA Mirosław Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― RÓŻYCKI Andrzej Michał, 

z listy nr 21 KWW BOŻENY MIEDZIŃSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― AUGUŚCIAK Karol Aleksander, 

z listy nr 21 KWW BOŻENY MIEDZIŃSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― BOCHENEK Bartłomiej Jan, 
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z listy nr 24 KWW BARTŁOMIEJA BOCHENKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― STĘPIEŃ Maria Zofia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Władysław Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― MŁYNARCZYK Seweryn Jakub, 

z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA REGIONU. 
 

 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Gminy Przystajń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4840. 

3. Karty do głosowania wydano 2424 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2423 osób, to jest 

50,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2375, to jest 98,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 1,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 18,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

81,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMZIŃSKI Marcin Michał, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― PILARZ Jacek Wojciech, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNIAK Janusz, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― BASTRZYK Robert, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radnym został wybrany: 

― KMIEĆ Zbigniew Adam, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― KAPUŚCIK Henryka, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― WRĘCZYCKI Remigiusz Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRNIK Jadwiga Elżbieta, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― PIŚNIAK Paweł Grzegorz, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― DRYNDA Marian Józef, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― CHAMELA Edward Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCZAK Zbigniew Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRZĘSTEK Józef, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 179; 
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7) radną została wybrana: 

― KIERAT Aleksandra Romana, 

z listy nr 21 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABAWA Marek Jan, 

z listy nr 22 KWW MARKA ZABAWY. 
 

 

Rozdział 86. 

Wybory do Rady Gminy Psary 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6525. 

3. Karty do głosowania wydano 3724 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3722 osób, to jest 

57,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3657, to jest 98,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 65, to jest 1,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 27,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

72,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 4, nr 9, 

nr 10, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIEŁ Mirosław Janusz, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Adam Edward, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚLĘCZKA Tomasz Jan, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KLUSZCZYK Krystyna Marianna, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 781; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 431; 
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7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Robert Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radnym został wybrany: 

― OLESIŃSKI Remigiusz Zbigniew, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 762; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Jarosław Leszek, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― DULKO Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUBICA Jacenty Antoni, 
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z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GWIAZDA Anna Jolanta, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― ZARYCHTA Wiesław, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 792; 

4) karty do głosowania wydano 483 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 483; 

6) głosów ważnych oddano 475; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI Adam Michał, 

z listy nr 24 KWW ADAMA SADOWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 783; 

4) karty do głosowania wydano 462 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

6) głosów ważnych oddano 457; 

7) radnym został wybrany: 

― JEWAK Aleksander Jerzy, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 751; 

4) karty do głosowania wydano 387 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― GWÓŹDŹ Jacek Henryk, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KRUSZEWSKA Joanna Marta, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SADŁONIA. 
 

 

Rozdział 87. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pszowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10975. 

3. Karty do głosowania wydano 5521 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5518 osób, to jest 

50,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5389, to jest 97,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 129, to jest 2,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 35, to jest 27,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 94, to jest 

72,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 806; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radną została wybrana: 

― IDZIACZYK Elżbieta Aleksandra, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848; 

4) karty do głosowania wydano 468 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLORZ Wojciech Jerzy, 

z listy nr 23 KW "ZGODA I ROZWÓJ". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 638; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― PARUZEL Adam Leon, 

z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 686; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― BADURA Bogusław Jan, 
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z listy nr 23 KW "ZGODA I ROZWÓJ". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radną została wybrana: 

― LIS Jolanta Jadwiga, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 654; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYSTAŁA Czesław, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 772; 

4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radnym został wybrany: 

― SOJKA Krystian Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 819; 

4) karty do głosowania wydano 464 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 

6) głosów ważnych oddano 457; 



386 

7) radnym został wybrany: 

― KORZONEK Marek, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 810; 

4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 

6) głosów ważnych oddano 481; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZENIA Marcin Łukasz, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 732; 

4) karty do głosowania wydano 377 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radną została wybrana: 

― STAWARSKA Stanisława Maria, 

z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radną została wybrana: 

― KUCZA Teresa, 

z listy nr 23 KW "ZGODA I ROZWÓJ". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 662; 

4) karty do głosowania wydano 273 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁEK Jacek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 426; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWOL Piotr Stanisław, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 690; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― NIKEL Jan, 

z listy nr 21 KWW „PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 723; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― FIBIC Marek Arkadiusz, 

z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pyskowicach 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13936, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 6896 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6896 osób, to jest 

49,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6740, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 156, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 37, to jest 23,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 119, to jest 

76,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 976; 

4) karty do głosowania wydano 464 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radną została wybrana: 

― LENEK Sylwia Dorota, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 987; 

4) karty do głosowania wydano 558 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559; 

6) głosów ważnych oddano 551; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŁAPUCHA Krzysztof Romuald, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 977; 

4) karty do głosowania wydano 524 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― BONK Robert, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 949, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 457 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 457; 

6) głosów ważnych oddano 438; 

7) radną została wybrana: 

― BERDA Justyna Maria, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 481 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radną została wybrana: 

― DROZD Jolanta Alina, 
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z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 881; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― OWCZAREK Andrzej Wojciech, 

z listy nr 26 KWW ANDRZEJ OWCZAREK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― WITEK Marek Adam, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 890; 

4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

6) głosów ważnych oddano 452; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAFRAŃSKI Tadeusz Aleksander, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 930; 



391 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― OBŁĄK Waldemar Józef, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 829; 

4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Andrzej, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 887; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― DROBNICKI Marek Zbigniew, 

z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 910; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 354; 

7) radnym został wybrany: 

― SYGIDUS Jacek Marek, 
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z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 923; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― WITOWSKA Barbara, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 906; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radnym został wybrany: 

― KUPSKI Błażej, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1068; 

4) karty do głosowania wydano 713 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 713; 

6) głosów ważnych oddano 696; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAGAŁA Bogusław Józef, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Miejskiej w Radlinie 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15585. 

3. Karty do głosowania wydano 7038 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7032 osób, to jest 

45,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6871, to jest 97,71% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 161, to jest 2,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 30, to jest 18,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 131, to jest 

81,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1856; 

4) karty do głosowania wydano 523 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 

6) głosów ważnych oddano 513; 

7) radnym został wybrany: 

― LUKOSZEK Stefan Ludwik, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1856; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 411; 

7) radnym został wybrany: 

― HETMAN Piotr Jan, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 



394 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 917; 

4) karty do głosowania wydano 515 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515; 

6) głosów ważnych oddano 503; 

7) radnym został wybrany: 

― SZINDLER Robert Karol, 

z listy nr 22 KWW „ODPOWIEDZIALNI”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771; 

4) karty do głosowania wydano 433 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radnym został wybrany: 

― POLNIK Wiesław Stanisław, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 958; 

4) karty do głosowania wydano 459 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― GACA Andrzej Bronisław, 

z listy nr 21 KWW RADLIN - NOWE ROZDANIE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1074; 

4) karty do głosowania wydano 657 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 657; 

6) głosów ważnych oddano 647; 

7) radną została wybrana: 

― TRZECIOK Ewa Jolanta, 
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z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 927; 

4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 485; 

6) głosów ważnych oddano 476; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMA Beata Romana, 

z listy nr 21 KWW RADLIN - NOWE ROZDANIE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 898; 

4) karty do głosowania wydano 514 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 

6) głosów ważnych oddano 489; 

7) radną została wybrana: 

― SZULIK Ewa, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 869; 

4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 491; 

7) radnym został wybrany: 

― CYRAN Adam Wojciech, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 874; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

6) głosów ważnych oddano 452; 
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7) radną została wybrana: 

― STRÓJWĄS Agata Dorota, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 918; 

4) karty do głosowania wydano 502 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 503; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radną została wybrana: 

― FEJKIEL Joanna, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 913; 

4) karty do głosowania wydano 372 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 355; 

7) radną została wybrana: 

― RADOWSKA-POLNIK Romana Danuta, 

z listy nr 21 KWW RADLIN - NOWE ROZDANIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 898; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 440; 

7) radną została wybrana: 

― SURMA Barbara, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 944; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― LIKOS Andrzej, 

z listy nr 21 KWW RADLIN - NOWE ROZDANIE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 912; 

4) karty do głosowania wydano 404 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

6) głosów ważnych oddano 397; 

7) radną została wybrana: 

― CHROMIK Gabriela Maria, 

z listy nr 23 KWW RADLIN NASZYM DOMEM. 
 

 

Rozdział 90. 

Wybory do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9605. 

3. Karty do głosowania wydano 5292 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5276 osób, to jest 

54,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5094, to jest 96,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 182, to jest 3,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 52, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 130, to jest 

71,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― GORYL Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁEK Rafał Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771; 

4) karty do głosowania wydano 464 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 

6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radnym został wybrany: 

― BIEGUN Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 684; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWINIAŃSKI Jacek, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 703; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDYS Damian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOSIEC Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 734; 

4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― TLAŁKA Wiesław Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODKA Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 

4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 385; 

7) radną została wybrana: 

― KOŹLIK Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 706; 

4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radnym został wybrany: 

― TLAŁKA Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 715; 

4) karty do głosowania wydano 368 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

6) głosów ważnych oddano 367; 

7) radną została wybrana: 

― SYC Katarzyna, 



401 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radną została wybrana: 

― KLIŚ Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radną została wybrana: 

― MATLAK Małgorzata, 

z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 798; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWINIAŃSKA Magdalena Izabela, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Miasta Radzionków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13313. 

3. Karty do głosowania wydano 7384 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7386 osób, to jest 

55,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7239, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 147, to jest 1,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 41, to jest 27,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 106, to jest 

72,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 837; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMOL Jacek Marian, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radną została wybrana: 

― NIEDŹWIECKA Aneta Renata, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828; 

4) karty do głosowania wydano 476 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 

6) głosów ważnych oddano 473; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEREMETA Grzegorz, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1021; 

4) karty do głosowania wydano 655 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 655; 

6) głosów ważnych oddano 650; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBÓR Piotr Jan, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 910; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRYGA Karol Marek, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 882; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 472; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Ludomir, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 904; 

4) karty do głosowania wydano 491 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEMBAŁA Marian, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 929; 

4) karty do głosowania wydano 575 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 583; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIA Klaudiusz Remigiusz, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 

4) karty do głosowania wydano 432 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radną została wybrana: 

― PLUSKOTA Urszula Krystyna, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 825; 

4) karty do głosowania wydano 489 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 478; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDA Andrzej Stanisław, 
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z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 970; 

4) karty do głosowania wydano 605 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 604; 

6) głosów ważnych oddano 599; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDA Stefan Krystian, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 932; 

4) karty do głosowania wydano 607 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 607; 

6) głosów ważnych oddano 597; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBOR Wojciech Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW NASZ RADZIONKÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1118; 

4) karty do głosowania wydano 676 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 676; 

6) głosów ważnych oddano 661; 

7) radnym został wybrany: 

― STRZELCZYK Krystian Piotr, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 819; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 400; 
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7) radnym został wybrany: 

― TOMCZYK Dawid Piotr, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 810; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radną została wybrana: 

― SITARZ Weronika Maria, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Rajcza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6418. 

3. Karty do głosowania wydano 3556 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3556 osób, to jest 

55,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3472, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 84, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 27,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 

72,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― KĄKOL Wojciech, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPEĆ Zbigniew Bogusław, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radną została wybrana: 

― SZATANIK Honorata Katarzyna, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBEL Tomasz, 
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z listy nr 22 KWW RAJCZA NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― RYŁKO Andrzej, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 623; 

4) karty do głosowania wydano 386 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radnym został wybrany: 

― PACIOREK Zbigniew Tadeusz, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCIOŁEK Dariusz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

6) głosów ważnych oddano 336; 
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7) radnym został wybrany: 

― TYC Mirosław Andrzej, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― PUCYK Urszula Franciszka, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radną została wybrana: 

― OMYŁA Magdalena Barbara, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radną została wybrana: 

― DROZDEK Aleksandra Weronika, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radną została wybrana: 

― ŚLIWA Katarzyna Helena, 

z listy nr 24 KWW WÓJTA K. FUJAKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŚNIEWSKI Zbigniew Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMANEK Przemysław Andrzej, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY RAJCZA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PŁOSKONKA Dariusz, 

z listy nr 24 KWW WÓJTA K. FUJAKA. 
 

 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Gminy Rędziny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8063. 

3. Karty do głosowania wydano 4758 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4746 osób, to jest 

58,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4650, to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 27, to jest 28,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 69, to jest 

71,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radną została wybrana: 

― BLOMA Jolanta Janina, 

z listy nr 20 KWW PAWŁA MILITOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 626; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 

6) głosów ważnych oddano 352; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALCZYK Justyna Ilona, 

z listy nr 20 KWW PAWŁA MILITOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radną została wybrana: 

― MATUŁA Karolina Zofia, 

z listy nr 20 KWW PAWŁA MILITOWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― KURKOWSKI Mateusz, 

z listy nr 23 KWW MARIUSZA SPIECHOWICZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Szymon Stanisław, 

z listy nr 20 KWW PAWŁA MILITOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁĘGOWIK Eryk Ludwik, 

z listy nr 21 KWW MŁODZIEŻ DLA GMINY RĘDZINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radną została wybrana: 

― POŻARLIK Sabina Marianna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radną została wybrana: 

― WARWASIŃSKA Lidia Małgorzata, 

z listy nr 23 KWW MARIUSZA SPIECHOWICZA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 407; 

7) radną została wybrana: 

― BAJOR Agnieszka Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW PAWŁA MILITOWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radną została wybrana: 

― WYCHOWANIEC Lidia Janina, 
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z listy nr 27 KWW LIDII WYCHOWANIEC. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 567; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Marcin Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radną została wybrana: 

― MAJEWSKA Halina Zofia, 

z listy nr 23 KWW MARIUSZA SPIECHOWICZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 

4) karty do głosowania wydano 350 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radną została wybrana: 

― JARCZOK Diana Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 751; 

4) karty do głosowania wydano 408 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 395; 
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7) radną została wybrana: 

― SADZIAK Anna Zofia, 

z listy nr 23 KWW MARIUSZA SPIECHOWICZA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― KUROWSKI Piotr Paweł, 

z listy nr 24 KWW KUROWSKI PIOTR NIEZALEŻNY. 
 

 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Gminy Rudnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3825. 

3. Karty do głosowania wydano 1710 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1710 osób, to jest 

44,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1673, to jest 97,84% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 37, to jest 2,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 27,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

72,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOSEL Eugeniusz Herbert, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWACZ Michał Jan, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― ABSALON Stefan Józef, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLIJASZ Mirosław Jacek, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― SZREDER Maria Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― OSAK Artur Grzegorz, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radną została wybrana: 

― WINKLER Barbara Łucja, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― KREMZER Aleksandra Gabriela, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŚKOWSKI Ireneusz Janusz, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― PANEK Gerard, 

z listy nr 21 KWW ALOJZEGO PIERUSZKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― BADURCZYK Krzysztof Marian, 

z listy nr 22 KWW GMINA ZJEDNOCZONA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALCZUK Sonia, 
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z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― REICHEL Edyta Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW ALOJZEGO PIERUSZKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― PILICH Grzegorz Jan, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radną została wybrana: 

― SEKUŁA Helga Maria, 

z listy nr 21 KWW ALOJZEGO PIERUSZKI. 
 

 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Rudziniec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8020. 

3. Karty do głosowania wydano 4168 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4167 osób, to jest 

51,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4094, to jest 98,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 73, to jest 1,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 17,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest 

82,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 14, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― TARGOWSKI Henryk Kazimierz, 

z listy nr 23 KWW HENRYKA TARGOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

6) głosów ważnych oddano 391; 

7) radnym został wybrany: 

― FALFASIŃSKI Tomasz Piotr, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― STOCHAJ Magdalena Alicja, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― BÖHM Sebastian Gerard, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRZYK Łukasz Piotr, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― GABRYSIAK Sabina Irena, 
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z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― KANCY Sebastian, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 481 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 

6) głosów ważnych oddano 474; 

7) radną została wybrana: 

― BUCHER Agnieszka Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 694; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― LUKOSZEK Kinga Katarzyna, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 316; 
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7) radnym został wybrany: 

― KAŁUŻA Sebastian Marcin, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radną została wybrana: 

― RICHTER Ewa Barbara, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― LISOK Joachim Józef, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 663; 

4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radną została wybrana: 

― SZTYRC Ewa Maria, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZOŁTYSIK Andrzej Manfred, 
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z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 741; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― STRÓJWĄS Mariusz, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Miejskiej w Siewierzu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10123, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6229 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6219 osób, to jest 

61,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6140, to jest 98,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 24,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest 

75,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 939; 

4) karty do głosowania wydano 584 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 582; 

6) głosów ważnych oddano 578; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCOT Antoni Stanisław, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 625; 

4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radną została wybrana: 

― KRZYKAWSKA Joanna Maria, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 454 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radną została wybrana: 

― MAŃKA Michalina Wanda, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 783; 

4) karty do głosowania wydano 519 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 

6) głosów ważnych oddano 513; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŃSKI Jarosław Sławomir, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 661, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 392 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radną została wybrana: 

― JANAS Celina Barbara, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 602; 

4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 385; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Henryk Wiktor, 

z listy nr 22 KWW MAŁGORZATY MIŁOCH. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 333; 

7) radną została wybrana: 

― MIŁOCH Małgorzata Joanna, 

z listy nr 22 KWW MAŁGORZATY MIŁOCH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 936; 

4) karty do głosowania wydano 620 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 620; 

6) głosów ważnych oddano 615; 

7) radną została wybrana: 
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― BIENIEK Alicja Marianna, 

z listy nr 22 KWW MAŁGORZATY MIŁOCH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radną została wybrana: 

― WILCZEK Urszula Teresa, 

z listy nr 22 KWW MAŁGORZATY MIŁOCH. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 984; 

4) karty do głosowania wydano 521 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 518; 

6) głosów ważnych oddano 505; 

7) radnym został wybrany: 

― WYPIÓR Krzysztof Wiesław, 

z listy nr 23 KWW TOMASZA DZIERŻANOWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radną została wybrana: 

― SZYBIS Dorota Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 
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6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radną została wybrana: 

― WIECZOREK Teresa, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― NAGLIK Mariusz Władysław, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radną została wybrana: 

― CESAK Renata Marta, 

z listy nr 24 KWW KSIĘSTWO SIEWIERSKIE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 

― BOCHENEK Barbara Stanisława, 

z listy nr 21 KWW ZDZISŁAWA BANASIA. 
 

 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sławkowie 



429 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5658, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3430 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3431 osób, to jest 

60,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3350, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 81, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 28,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest 

71,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― LEKKI Paweł Filip, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 
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― HOFLER Łukasz Grzegorz, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― LABISKO Ilona Ewa, 

z listy nr 21 KWW JANUSZA FLASZY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMCZYK-DROŻYŃSKA Katarzyna Beata, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― CEMBRZYŃSKA Małgorzata Stanisława, 

z listy nr 21 KWW JANUSZA FLASZY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 
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4) karty do głosowania wydano 245 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radną została wybrana: 

― TOPORSKA Ewa Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRUSIK Marian Antoni, 

z listy nr 21 KWW JANUSZA FLASZY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radną została wybrana: 

― TOMCZYK Mariola Maria, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁA Paweł Marek, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― SZEWCZYK Agnieszka Zofia, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radnym został wybrany: 

― MALINOWSKI Michał Maciej, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 

― PRZYBYŁA Katarzyna Beata, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIĄŻEK Grzegorz Jacek, 
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z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― HEREJ Barbara Marta, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYCH Zbigniew Władysław, 

z listy nr 22 KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”. 
 

 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6888. 

3. Karty do głosowania wydano 3908 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3909 osób, to jest 

56,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3822, to jest 97,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 87, to jest 2,23% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 14, to jest 16,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

83,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― MUSIOŁ Irena, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― MARGOŚ-LISIK Anna Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― HOSZ Brygida Teresa, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 
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4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― GARBACZ Rafał Michał, 

z listy nr 21 KWW EWY WALICZEK - SOŚNICOWICE NASZ DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSIK Klaudiusz Szczepan, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLDMAN Henryk, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radną została wybrana: 

― TISCHBIEREK Lucyna, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radną została wybrana: 

― JĘDRZYCA-SKOBERLA Dorota Agnieszka, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― WIADERNY Andrzej Stanisław, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― LEDWOŃ Sonia Maria, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radną została wybrana: 

― WOSIEK Małgorzata Maria, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radną została wybrana: 

― FRANIK Aleksandra Alicja, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― WILCZEK Bernard Józef, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radną została wybrana: 

― BARGIEL Regina, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― GLAGLA Józef Walter, 
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z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

 

Rozdział 99. 

Wybory do Rady Gminy Starcza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2030. 

3. Karty do głosowania wydano 1409 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1406 osób, to jest 

69,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1378, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, to jest 1,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, to jest 

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― WAWRZKÓW Beata Zofia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― MARKOWSKA Mariola Elżbieta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― SZYJA Danuta Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSIK Krzysztof Janusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― JĘDRZEJEWSKA Ewa Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŻAK Henryk Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― SIREK Zbigniew Piotr, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― LISZCZYK Agnieszka Łucja, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radną została wybrana: 

― KUZIOROWICZ Wanda Teresa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 98; 
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7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Zdzisław Piotr, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radną została wybrana: 

― JAKSIK-SZYJA Sylwia Katarzyna, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― MIGLUS Janina Florentyna, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― TRELA Wojciech Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― WAWRZYŃCZAK Maryla Halina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― DUKAT Małgorzata Magdalena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 100. 

Wybory do Rady Miejskiej w Strumieniu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10244. 

3. Karty do głosowania wydano 5997 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5993 osób, to jest 

58,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5906, to jest 98,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 87, to jest 1,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 28, to jest 32,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 

67,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 



443 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 681; 

4) karty do głosowania wydano 387 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRON Adam Jan, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771; 

4) karty do głosowania wydano 505 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radnym został wybrany: 

― STARCZYNOWSKI Paweł Damian, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 676; 

4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radną została wybrana: 

― KRUTYŁA Maria Anna, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radną została wybrana: 

― SALACHNA-BRZOZA Lilla, 
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z listy nr 24 KWW LILLA SALACHNA-BRZOZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWITAŁA Stanisław Piotr, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 630; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― MADZIAR Maria Teresa, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 628; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLCZAREK Arkadiusz, 

z listy nr 24 KWW LILLA SALACHNA-BRZOZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 576; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 281; 
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7) radnym został wybrany: 

― RUDOL Józef, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 595; 

4) karty do głosowania wydano 367 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 365; 

7) radnym został wybrany: 

― GREŃ Czesław Jan, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUR Jarosław Maciej, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 

4) karty do głosowania wydano 459 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radnym został wybrany: 

― BALAS Stanisław Andrzej, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 703; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radną została wybrana: 

― STANIEK Monika Anna, 

z listy nr 24 KWW LILLA SALACHNA-BRZOZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1121; 

4) karty do głosowania wydano 629 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 629; 

6) głosów ważnych oddano 621; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAST Jarosław Łukasz, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― JAWORSKI Kazimierz Mariusz, 

z listy nr 22 KWW ANNY GRYGIEREK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 560; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

6) głosów ważnych oddano 394; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYCZEK Bogusław Leopold, 

z listy nr 24 KWW LILLA SALACHNA-BRZOZA. 
 

 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Gminy Suszec 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Głosowania nie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SEKTA Szymon Damian, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUŚ Antoni Brunon, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BEER Janusz Józef, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚWIERCZEK Krzysztof Jan, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― DAJKA Zdzisław Stanisław, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MATULA Jan Nikodem, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POLOK Bronisław Andrzej, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GEISLER Jarosław Andrzej, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZYMANOWSKI Jacek, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SPYRA Jan Augustyn, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GĘBAŁA Damian Marek, 
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z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― URBANEK Andrzej Piotr, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRÓL Ireneusz Stefan, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TCHORZ Adam Tadeusz, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUKLA Eugeniusz Józef, 

z listy nr 20 KWW-MARIANA PAWLASA. 
 

 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Szczekociny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6527. 

3. Karty do głosowania wydano 4077 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4080 osób, to jest 

62,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4001, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 25,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 

74,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― FREJOWSKI Sławomir Adam, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― DREJ Andrzej Stanisław, 

z listy nr 22 KWW AKTYWNY SAMORZĄD. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 
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― DOMAGALSKI Mariusz Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radną została wybrana: 

― NIECHCIAŁ Teresa Maria, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZANEK Jacek Tadeusz, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Jolanta, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 
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6) głosów ważnych oddano 376; 

7) radnym został wybrany: 

― CZYŻ Dariusz Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― RUTKOWSKI Czesław Tadeusz, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 

― DREJ Michał Zdzisław, 

z listy nr 22 KWW AKTYWNY SAMORZĄD. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― ZASADA Sebastian Piotr, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622; 
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4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

6) głosów ważnych oddano 392; 

7) radnym został wybrany: 

― WYRWAŁ Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― SKROBICH Andrzej Mieczysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― SEWERYN Anna Maria, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― SKÓRA Dawid Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radną została wybrana: 

― FRANAS Alfreda Barbara, 

z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY. 
 

 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczyrku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3616. 

3. Karty do głosowania wydano 2066 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2067 osób, to jest 

57,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2008, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 22,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

77,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 8, nr 9, 

nr 10, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 190; 
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7) radną została wybrana: 

― PEZDEK Agata, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁACIAK Andrzej Bronisław, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAPISZ Jerzy Antoni, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― NIKIEL Krzysztof, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― FUŁAT Iwona Elżbieta, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― HARAZIN Krystian Franciszek, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WĄTROBA Tomasz Mirosław, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GURBA Grażyna, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WALCZAK Jakub Karol, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MARCINIAK Leszek, 
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z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUR Paweł, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― MATLAK Borys, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIEC Marcin Grzegorz, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 236; 



458 

7) radną została wybrana: 

― DZIEDZIC Bożena Ewa, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― KUBASZEK Danuta Ewa, 

z listy nr 20 KWW SZCZYRKOWIANIE RAZEM. 
 

 

Rozdział 104. 

Wybory do Rady Gminy Ślemień 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2151. 

3. Karty do głosowania wydano 1362 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1359 osób, to jest 

63,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1318, to jest 96,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 3,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 19,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

80,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 6, nr 7, 

nr 11, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― JURCZAK Jarosław Szymon, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― GIBAS Janusz, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERNECKI Piotr, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MAŁYSIAK Agata, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― GIBAS Łukasz, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HILAROWICZ Bogumił Władysław, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WIEWIÓRA Lucyna Henryka, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMINIAK Piotr Paweł, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― BĄK Renata Małgorzata, 
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z listy nr 22 KWW MOŻNA LEPIEJ I UCZCIWIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― KANIA Arkadiusz Józef, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SIWIEC Jerzy, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Andrzej Piotr, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― PYCLIK Bogdan Piotr, 

z listy nr 22 KWW MOŻNA LEPIEJ I UCZCIWIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMICZEK Daniel Rafał, 

z listy nr 22 KWW MOŻNA LEPIEJ I UCZCIWIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― PILSYK Andrzej Piotr, 

z listy nr 21 KWW ZGODNI I ODPOWIEDZIALNI. 
 

 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Gminy Świerklaniec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9654. 

3. Karty do głosowania wydano 5440 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5428 osób, to jest 

56,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5302, to jest 97,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 126, to jest 2,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 13,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 109, to jest 

86,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― WASĄŻNIK Jarosław Piotr, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYSKO Jacek Krzysztof, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWY Jerzy Antoni, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 767; 

4) karty do głosowania wydano 473 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 
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6) głosów ważnych oddano 459; 

7) radnym został wybrany: 

― WYLĘŻEK Łukasz Adam, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― KANIA Tomasz Łukasz, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radnym został wybrany: 

― FLAKUS Kazimierz Jerzy, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 680; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― LEDWOŃ Tadeusz Stefan, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radną została wybrana: 

― BUBALIK Jolanta Anna, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― FRANCIK Adam Aleksander, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― NOLEWAJKA Michał Józef, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 703; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radną została wybrana: 

― DOMOGAŁA Izabela Małgorzata, 
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z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 663; 

4) karty do głosowania wydano 400 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

6) głosów ważnych oddano 390; 

7) radnym został wybrany: 

― BACIK Mirosław Florian, 

z listy nr 26 KWW STRAŻACY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 672; 

4) karty do głosowania wydano 402 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

6) głosów ważnych oddano 397; 

7) radnym został wybrany: 

― BACIK Wojciech Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― WAJS Eugeniusz Paweł, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― JARKA Zbigniew Gabriel, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Gminy Świerklany 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9434. 

3. Karty do głosowania wydano 5867 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5869 osób, to jest 

62,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5728, to jest 97,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 141, to jest 2,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 14,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 120, to jest 

85,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIATEK Marian Andrzej, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
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2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729; 

4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBIK Tomasz Jan, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radną została wybrana: 

― UCHER Danuta Maria, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716; 

4) karty do głosowania wydano 438 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radną została wybrana: 

― KARWOT Weronika, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 730; 

4) karty do głosowania wydano 479 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 474; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBOCIK Hubert Ludwik, 
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z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radną została wybrana: 

― JAGIEŁŁO Krystyna, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radną została wybrana: 

― FIGURA-ŁYŻWA Magdalena Maria, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 626; 

4) karty do głosowania wydano 411 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― SWACZYNA Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 346; 
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7) radnym został wybrany: 

― JURASZEK Krystian Tomasz, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 614; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

6) głosów ważnych oddano 411; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŚ Robert Stanisław, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radną została wybrana: 

― KASPAREK Urszula Zofia, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― SZULIK Adam Antoni, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radną została wybrana: 

― KULA-PIECHA Anna Maria, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radnym został wybrany: 

― RUGOR Jerzy Józef, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 730; 

4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― SZLOSAREK Grażyna Barbara, 

z listy nr 24 KWW „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY”. 
 

 

Rozdział 107. 

Wybory do Rady Gminy Świnna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3361. 

3. Karty do głosowania wydano 1460 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1460 osób, to jest 

43,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1430, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30, to jest 2,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 30,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

70,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 4, 

nr 5, nr 6, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 

― JANOSZ Magdalena Iwona, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DZIKI Kazimierz Antoni, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SANETRA Janina, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOCOŃ Jacek, 
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z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZUBA Zbigniew Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PIĄTEK Włodzimierz, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1218; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANIEC Wiesław Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANIEC Stanisław, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radną została wybrana: 

― OLSZOWSKA Małgorzata Teresa, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 333 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radną została wybrana: 

― SZWED Stanisława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIEŚLIK Kazimierz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HUJDUS Mariusz Franciszek, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HANKUS Piotr, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radną została wybrana: 

― MARSZAŁEK Elżbieta Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KIJAS Jacek Stanisław, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM ŁATWIEJ”. 
 

 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Miejskiej w Toszku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7401. 

3. Karty do głosowania wydano 3913 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3912 osób, to jest 

52,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3829, to jest 97,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 83, to jest 2,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 22,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 64, to jest 

77,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 496; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― BROMMER Teresa Maria, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― WALOSZEK Roman Rafał, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― LAKSA Ewald Antoni, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 684; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radną została wybrana: 

― WAWRZYNOSEK Sylwia Barbara, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― DYAS Arkadiusz Michał, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radną została wybrana: 

― CEBULA Sylwia Beata, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KONIECZNY Adam Paweł, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 645; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABELUS Krzysztof Bernard, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― WRAZIDŁO Andrzej Józef, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCHARCZYK Rafał Henryk, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― INGLOT Tadeusz Franciszek, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBIERNIK Tadeusz Janusz, 
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z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― CHWAŁ Łukasz Marcin, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 500; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radną została wybrana: 

― KALUS Ewa Maria, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― KRZEPISZ Magdalena Katarzyna, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Gminy Tworóg 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5531. 

3. Karty do głosowania wydano 2715 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2717 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2666, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

66,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― POTEMPA Marcin Hubert, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― RABCZYŃSKA Kornelia Małgorzata, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― GERLICH Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 601; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBANIA Jan Józef, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― GŁOWACKA Renata Maria, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― WANDZIK Adam Krzysztof, 
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z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― MIKA Regina Monika, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― ELWART Danuta Kwiryna, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― CZIERPKA Beata Maria, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 193; 



483 

7) radnym został wybrany: 

― JARUSZOWIEC Piotr Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁUCZAK Marian Edward, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radną została wybrana: 

― PRYK Iwona Urszula, 

z listy nr 25 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― GRZELAK Anna Elżbieta, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― CYBA Kornelia Renata, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― SUS Lucjan Teodor, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

 

Rozdział 110. 

Wybory do Rady Gminy Ujsoły 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3095. 

3. Karty do głosowania wydano 1646 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1644 osób, to jest 

53,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1593, to jest 96,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 3,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 23,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

76,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 
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― KRECZMER Barbara, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BRYJA Andrzej, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― SALACHNA Władysława Anna, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― KIEŁBASA Iwona Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBIELUS Czesław Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― RYBARSKA Barbara Maria, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBARSKI Jacenty, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Kazimierz Stanisław, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 

― CAPUTA Marzena Marianna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― JANOTA Adam, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radną została wybrana: 

― SPOREK Katarzyna Lucyna, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― HUTYRA Henryk, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWIEC Zdzisław Ryszard, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZOTKA Dariusz Wojciech, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― KOTRYS Maria, 

z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA UJSOŁY. 
 

 

Rozdział 111. 

Wybory do Rady Miasta Ustroń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12796, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6967 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6967 osób, to jest 

54,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6826, to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 141, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 28, to jest 19,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 113, to jest 

80,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1126; 

4) karty do głosowania wydano 523 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― RYSZAWY Damian Piotr, 

z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 746; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWIEC Roman Zenon, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 941; 

4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 

6) głosów ważnych oddano 463; 

7) radnym został wybrany: 

― SZTEFEK Paweł Marek, 

z listy nr 22 KWW USTROŃ TWORZYMY RAZEM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1106; 
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4) karty do głosowania wydano 626 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 626; 

6) głosów ważnych oddano 602; 

7) radną została wybrana: 

― KRĘŻELOK Jadwiga Anna, 

z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 708; 

4) karty do głosowania wydano 427 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

6) głosów ważnych oddano 420; 

7) radnym został wybrany: 

― PONIATOWSKI Aleksander Antoni, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― STANIEK Daria Weronika, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1035; 

4) karty do głosowania wydano 585 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585; 

6) głosów ważnych oddano 575; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUBA Mirosław Piotr, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1002; 

4) karty do głosowania wydano 532 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 531; 

6) głosów ważnych oddano 524; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLEZIONA Dariusz Adam, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 892, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 517 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radnym został wybrany: 

― KLUZ Artur, 

z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 706; 

4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUS Wincenty Jan, 

z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― HARATYK Sławomir Dariusz, 
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z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 375; 

7) radną została wybrana: 

― PIWOWAR Bożena, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAN Piotr Jan, 

z listy nr 22 KWW USTROŃ TWORZYMY RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1240; 

4) karty do głosowania wydano 685 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 684; 

6) głosów ważnych oddano 677; 

7) radną została wybrana: 

― HAZUKA Jolanta Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW USTROŃ TWORZYMY RAZEM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 941, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 521 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 522; 

6) głosów ważnych oddano 515; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Marcin, 

z listy nr 23 KWW PROJEKT USTROŃ. 
 

 

Rozdział 112. 

Wybory do Rady Gminy Węgierska Górka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11971. 

3. Karty do głosowania wydano 6981 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6979 osób, to jest 

58,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6791, to jest 97,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 188, to jest 2,69% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 31, to jest 16,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 157, to jest 

83,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 642; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radnym został wybrany: 

― JURASZ Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 649; 

4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radnym został wybrany: 

― FUŁAT Jan, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 

4) karty do głosowania wydano 439 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRASINA Marian, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 659; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIĘTEK Marcin Łukasz, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

4) karty do głosowania wydano 442 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radną została wybrana: 

― FIGURA Urszula, 
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z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 943; 

4) karty do głosowania wydano 581 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 581; 

6) głosów ważnych oddano 563; 

7) radną została wybrana: 

― KOPEĆ Iwona Barbara, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 912; 

4) karty do głosowania wydano 549 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548; 

6) głosów ważnych oddano 539; 

7) radnym został wybrany: 

― JURASZEK Michał Dominik, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 744; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

6) głosów ważnych oddano 394; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWLIŃSKI Michał Dominik, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 913; 

4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 

6) głosów ważnych oddano 471; 
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7) radnym został wybrany: 

― GLISZCZYŃSKI Karol Jerzy, 

z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 827; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 

6) głosów ważnych oddano 448; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANOW Szymon, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 753; 

4) karty do głosowania wydano 398 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYREK Józef, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 970; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 

6) głosów ważnych oddano 532; 

7) radnym został wybrany: 

― FIGURA Leon Józef, 

z listy nr 21 KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 824; 
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4) karty do głosowania wydano 503 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

6) głosów ważnych oddano 490; 

7) radnym został wybrany: 

― HOWANIEC Jakub, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841; 

4) karty do głosowania wydano 468 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― ZEMCZAK Magdalena Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 825; 

4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488; 

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBEL Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Gminy Wielowieś 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4502. 

3. Karty do głosowania wydano 1964 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1963 osób, to jest 

43,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1921, to jest 97,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 42, to jest 2,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 21,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

78,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― RZEPA Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― KLUBA Marek Franciszek, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
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6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― SMARUŃ Rafał Antoni, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― REWKOWSKI Tomasz, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― GORYCZKA Marek Andrzej, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIBIŃSKI Janusz Oktawian, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 
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4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― PYKA Adrian Józef, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― MUSIAŁEK Izabela Maria, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― KREMZER Marek Janusz, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PALLACH Klaudia Anna, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
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6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― JENDRYSIK Artur Paweł, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Arkadiusz Stanisław, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIOŁEK Manfred Jan, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOPEK Stefan Józef, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 
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4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― SZYGUŁA Renata Magdalena, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

 

Rozdział 114. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wilamowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12038. 

3. Karty do głosowania wydano 6285 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6270 osób, to jest 

52,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6104, to jest 97,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 166, to jest 2,65% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 41, to jest 24,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 125, to jest 

75,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 789; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

6) głosów ważnych oddano 444; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHNEIDER Tomasz Jacek, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZTAFIŃSKI Jan Władysław, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 819; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― ROZNER Marian Jan, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1115; 

4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 

6) głosów ważnych oddano 483; 

7) radną została wybrana: 

― WRÓBLEWSKA Agata Elżbieta, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1186; 

4) karty do głosowania wydano 567 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 565; 

6) głosów ważnych oddano 548; 

7) radnym został wybrany: 

― FARUGA Stanisław Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 951; 

4) karty do głosowania wydano 502 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

6) głosów ważnych oddano 487; 

7) radnym został wybrany: 

― SZTAFIŃSKI Michał Karol, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1013; 

4) karty do głosowania wydano 536 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 

6) głosów ważnych oddano 528; 

7) radnym został wybrany: 

― CEBRAT Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 963; 

4) karty do głosowania wydano 491 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 483; 

7) radnym został wybrany: 

― JEKIEŁEK Marek Piotr, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 944; 

4) karty do głosowania wydano 549 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 

6) głosów ważnych oddano 536; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLAK Grzegorz Marek, 
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z listy nr 20 KWW NA RZECZ ROZWOJU NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861; 

4) karty do głosowania wydano 475 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

6) głosów ważnych oddano 465; 

7) radnym został wybrany: 

― NYCZ Andrzej, 

z listy nr 20 KWW NA RZECZ ROZWOJU NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 918; 

4) karty do głosowania wydano 493 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493; 

6) głosów ważnych oddano 476; 

7) radną została wybrana: 

― KUCHARSKA Urszula, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 821; 

4) karty do głosowania wydano 381 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGALA Rafał Paweł, 

z listy nr 20 KWW NA RZECZ ROZWOJU NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 401; 
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7) radnym został wybrany: 

― GRZECH Bogdan Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 876; 

4) karty do głosowania wydano 494 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― NORYMBERCZYK Jerzy, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KUDŁACIK Stanisława Aniela, 

z listy nr 21 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA. 
 

 

Rozdział 115. 

Wybory do Rady Gminy Wilkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10540. 

3. Karty do głosowania wydano 6014 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6008 osób, to jest 

57,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5866, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 142, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 33, to jest 23,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 109, to jest 

76,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

6) głosów ważnych oddano 420; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBIJA Dariusz Piotr, 

z listy nr 21 KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 701; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radnym został wybrany: 

― BYSKO Adam Jan, 

z listy nr 21 KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 718; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radną została wybrana: 

― LENDA Elżbieta Maria, 

z listy nr 22 KWW GMINA NA TAK - INICJATYWA TRZY SOŁECTWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
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6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radną została wybrana: 

― SENETA Katarzyna Anna, 

z listy nr 22 KWW GMINA NA TAK - INICJATYWA TRZY SOŁECTWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 

4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― NIKIEL Adam Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 675; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAJEWSKI Krzysztof, 

z listy nr 22 KWW GMINA NA TAK - INICJATYWA TRZY SOŁECTWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 667; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radnym został wybrany: 

― KANIK Dariusz Piotr, 

z listy nr 21 KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624; 
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4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radnym został wybrany: 

― STAWINOGA Marcin Michał, 

z listy nr 21 KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657; 

4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

6) głosów ważnych oddano 376; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDZIA Robert Sławomir, 

z listy nr 22 KWW GMINA NA TAK - INICJATYWA TRZY SOŁECTWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 637; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 407; 

7) radną została wybrana: 

― MACHER Alina, 

z listy nr 21 KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 726; 

4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radnym został wybrany: 

― ZEMANEK Janusz Krzysztof, 

z listy nr 22 KWW GMINA NA TAK - INICJATYWA TRZY SOŁECTWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 714; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

6) głosów ważnych oddano 413; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATEK Marcin Stanisław, 

z listy nr 22 KWW GMINA NA TAK - INICJATYWA TRZY SOŁECTWA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radną została wybrana: 

― OLMA Małgorzata, 

z listy nr 24 KWW BYSTRA POŁUDNIOWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841; 

4) karty do głosowania wydano 475 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 

6) głosów ważnych oddano 465; 

7) radnym został wybrany: 

― KUFEL Antoni Józef, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA MESZNEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861; 

4) karty do głosowania wydano 429 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLISZEWSKI Mirosław Dariusz, 

z listy nr 20 KWW RAZEM DLA MESZNEJ. 
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Rozdział 116. 

Wybory do Rady Miasta Wisły 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Głosowania nie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PINKAS Piotr, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZALBÓT Andrzej, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PODŻORSKI Janusz Paweł, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Mirosław, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SKURZOK Rafał Przemysław, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIEŚLAR Stanisław, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIEŚLAR Roman, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KĘDZIOR Barbara Krystyna, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WANTULOK Sławomir, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POLOK Piotr Michał, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radnym został wybrany: 

― PILCH Tadeusz, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZALBOT Jan, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PILCH Alicja Beata, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZALBÓT Bronisław Wiesław, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PILCH Zdzisław Piotr, 

z listy nr 22 KWW „WIŚLANIE”. 
 

 

Rozdział 117. 

Wybory do Rady Gminy Włodowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4315. 

3. Karty do głosowania wydano 2790 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2793 osób, to jest 

64,73% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 2747, to jest 98,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 1,65% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 34,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

65,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMOCHA Przemysław Michał, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― TRZEBUNIAK Aurelia, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 162; 
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7) radnym został wybrany: 

― ZACŁONA Witold Leon, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Zbigniew, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― SEWERYN Krzysztof Józef, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― MACIĄŻEK Bogumiła Józefa, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― STRÓŻECKA Emilia Anna, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 

― MAKIEŁA Katarzyna Barbara, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNIAK Tomasz Robert, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― MUCHOWICZ Marcin Marian, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― IBEK Stanisław Marian, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― PAPAJ Anna Bronisława, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― SMOLEŃ Małgorzata Agnieszka, 

z listy nr 23 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBÓLSKI Krzysztof Marek, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



518 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― BONISZEWSKI Mariusz Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”. 
 

 

Rozdział 118. 

Wybory do Rady Miasta Wojkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2417. 

3. Karty do głosowania wydano 1280 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1279 osób, to jest 

52,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1244, to jest 97,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 2,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 17,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

82,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr 

5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 12, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 
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6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIELEWSKA Mariola Teresa, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MANIA Mateusz Grzegorz, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― KUPCZAK Ilona Maria, 

z listy nr 24 KWW ILONY KUPCZAK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ZAWADA Zdzisława, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KĘDZIERSKI Jacek Józef, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― OSTRĘGA Dariusz Jan, 
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z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MUSIAŁ Lidia Teresa, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― NIEDBAŁA Grażyna Maria, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SYJUT Stanisław, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Maciej Artur, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― SITKO Andrzej Antoni, 
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z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRYSTECKI Piotr Marian, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― KOSMALSKA Klaudia Adrianna, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ROGALSKA Barbara Maria, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PAWEŁCZYK Przemysław Andrzej, 

z listy nr 21 KWW TOMASZA SZCZERBY. 
 

 

Rozdział 119. 

Wybory do Rady Miejskiej w Woźnikach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7392. 

3. Karty do głosowania wydano 4297 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4293 osób, to jest 

58,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4224, to jest 98,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 69, to jest 1,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 24,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 

75,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STARON Andrzej Leonard, 

z listy nr 28 KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU SOŁ. DYRDY-SOŚNICA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― MICHALSKA Anna Monika, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 231; 
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7) radnym został wybrany: 

― CIBA Piotr Ireneusz, 

z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Józef Jan, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 598; 

4) karty do głosowania wydano 352 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― BĘCZKOWSKI Robert Zbigniew, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 676; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radnym został wybrany: 

― PLICZKO Bartłomiej Feliks, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 706; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radną została wybrana: 

― PIEŁOT Renata Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― KLABIS Szymon Kamil, 

z listy nr 25 KWW „NIEZALEŻNI” - NASZA GMINA NASZE SPRAWY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radną została wybrana: 

― GOROL Krystyna Zofia, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― MAJCHRZYK Weronika Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― ORDON Adam Mikołaj, 

z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― GARUS Łucjan Józef, 

z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radną została wybrana: 

― GOLASZ Maria Katarzyna, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWICKI Tomasz Wacław, 

z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 333; 

7) radnym został wybrany: 

― POGODA Mariusz Józef, 

z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA GMINA. 
 

 

Rozdział 120. 

Wybory do Rady Gminy Wręczycy Wielkiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14493. 

3. Karty do głosowania wydano 7487 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7486 osób, to jest 

51,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7341, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 145, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 41, to jest 28,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 104, to jest 

71,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1369; 

4) karty do głosowania wydano 838 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 838; 

6) głosów ważnych oddano 821; 

7) radną została wybrana: 
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― TOBOREK Anita Barbara, 

z listy nr 24 KWW AKTYWNI GW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 973; 

4) karty do głosowania wydano 606 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 606; 

6) głosów ważnych oddano 598; 

7) radnym został wybrany: 

― BROŚ Robert Ireneusz, 

z listy nr 24 KWW AKTYWNI GW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― OGŁAZA Janusz, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 905; 

4) karty do głosowania wydano 479 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radnym został wybrany: 

― WINECKI Jakub Józef, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 
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6) głosów ważnych oddano 390; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUBANT Marek Waldemar, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODZIAK Artur, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 961; 

4) karty do głosowania wydano 460 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 460; 

6) głosów ważnych oddano 450; 

7) radnym został wybrany: 

― OCIMEK Krzysztof Jan, 

z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA WRĘCZYCA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1240; 

4) karty do głosowania wydano 624 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 624; 

6) głosów ważnych oddano 615; 

7) radnym został wybrany: 

― WYDMUCH Piotr Józef, 

z listy nr 24 KWW AKTYWNI GW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 656; 
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4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― HENDZLIK Michał Mateusz, 

z listy nr 25 KWW BLIŻEJ LUDZI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 773; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radną została wybrana: 

― BOGUS Barbara Irena, 

z listy nr 22 KWW GMINA DOBRO WSPÓLNE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1148; 

4) karty do głosowania wydano 654 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 654; 

6) głosów ważnych oddano 645; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIŃSKI Tomasz Jacek, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1200; 

4) karty do głosowania wydano 570 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 570; 

6) głosów ważnych oddano 553; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻERDZIŃSKI Wiesław Grzegorz, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1440; 

4) karty do głosowania wydano 684 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 684; 

6) głosów ważnych oddano 670; 

7) radną została wybrana: 

― ZATYKA Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1345; 

4) karty do głosowania wydano 584 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 584; 

6) głosów ważnych oddano 572; 

7) radną została wybrana: 

― ZOMERFELD Urszula Anna, 

z listy nr 24 KWW AKTYWNI GW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― KLOREK Artur Roman, 

z listy nr 24 KWW AKTYWNI GW. 
 

 

Rozdział 121. 

Wybory do Rady Gminy Wyry 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6195. 

3. Karty do głosowania wydano 3961 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3959 osób, to jest 

63,91% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 3893, to jest 98,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 66, to jest 1,67% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 

83,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― SURMA Wojciech Piotr, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORA Mirosław, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 247; 
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7) radnym został wybrany: 

― GOŁOSZ Marek Alfred, 

z listy nr 26 KW ŚPR. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― SMYKLA Franciszek Alojzy, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYŻOWSKI Adrian Marek, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― SZULC Franciszek Wojciech, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAŁĘCKI Szymon Zbigniew, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― POLOK Barbara Krystyna, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radną została wybrana: 

― SWADŹBA-SZOJDA Grażyna Łucja, 

z listy nr 25 KWW GMINNY ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW ADAMA 

MYSZORA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 493; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― FITYKA Tomasz Wojciech, 

z listy nr 25 KWW GMINNY ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW ADAMA 

MYSZORA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 273 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― SUCHOŃ Ireneusz Stanisław, 

z listy nr 25 KWW GMINNY ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW ADAMA 

MYSZORA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 

4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― PROFASKA Piotr Paweł, 

z listy nr 25 KWW GMINNY ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW ADAMA 

MYSZORA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― JELEŃ Piotr Jerzy, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 
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― PASIERBEK-KONIECZNY Joanna Agnieszka, 

z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WYRY 2023. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radnym został wybrany: 

― MYSZOR Adam Paweł, 

z listy nr 25 KWW GMINNY ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW ADAMA 

MYSZORA. 
 

 

Rozdział 122. 

Wybory do Rady Gminy Popów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4899. 

3. Karty do głosowania wydano 3071 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3070 osób, to jest 

62,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3023, to jest 98,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 1,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 34,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

65,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― CIUPIŃSKI Mariusz Stanisław, 

z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA W GMINIE 

POPÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― BADURA Gabriel Stanisław, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― TASARZ Łukasz, 

z listy nr 26 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA POPÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Janusz Marian, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― LIS Ilona Maria, 

z listy nr 23 KWW JERZEGO KASPRZAKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPRZAK Jerzy, 

z listy nr 23 KWW JERZEGO KASPRZAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― PRASZCZYK Beata Ewa, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTYRA Włodzimierz Roch, 
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z listy nr 26 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA POPÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓŻ Henryk, 

z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA W GMINIE 

POPÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― TARGOŃSKI Piotr Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― BĘBEN Kazimierz, 

z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA W GMINIE 

POPÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― ŁYŻNIAK Justyna Zdzisława, 

z listy nr 26 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA POPÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYSIAK Andrzej Henryk, 

z listy nr 23 KWW JERZEGO KASPRZAKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― BORECKI Edmund, 

z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY POPÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― ZATOŃ Paweł Jan, 

z listy nr 26 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA POPÓW. 
 

 

Rozdział 123. 

Wybory do Rady Gminy Zbrosławice 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12348, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5902 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5899 osób, to jest 

47,77% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5752, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 147, to jest 2,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 45, to jest 30,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 102, to jest 

69,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 994, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 533 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 533; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radną została wybrana: 

― RESPONDEK Karina Maria, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1149; 

4) karty do głosowania wydano 638 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 638; 

6) głosów ważnych oddano 631; 

7) radnym został wybrany: 
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― TOPÓR Wiesław, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRA Harald Jan, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBIK Rafał Feliks, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 874; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radną została wybrana: 

― DZIEMBA Justyna Maria, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1070; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 
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6) głosów ważnych oddano 534; 

7) radnym został wybrany: 

― MINKUS Marek Jan, 

z listy nr 27 KWW MARKA MINKUS. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKUŁA Łukasz Tomasz, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTKA Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radnym został wybrany: 

― FELS Jan Zygfryd, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 694; 
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4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 355; 

7) radnym został wybrany: 

― APLIK Klaudiusz Henryk, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 968; 

4) karty do głosowania wydano 550 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 

6) głosów ważnych oddano 526; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALIK Norbert Jeremiasz, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYGUŁA Alojzy Antoni, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECZKA Joachim Jan, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 952; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁACZEK Grzegorz Wojciech, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 986; 

4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 448; 

7) radną została wybrana: 

― TABAKA Kamila Agnieszka, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

 

Rozdział 124. 

Wybory do Rady Gminy Zebrzydowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10260. 

3. Karty do głosowania wydano 5426 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5428 osób, to jest 

52,90% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5306, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 122, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 18,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 99, to jest 

81,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 858; 

4) karty do głosowania wydano 512 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radnym został wybrany: 

― STANIEK Mirosław Franciszek, 

z listy nr 24 KWW RADNI DLA GMINY ZEBRZYDOWICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 776; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPKA Marek Tomasz, 

z listy nr 26 KWW MARKA LIPKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 760; 

4) karty do głosowania wydano 387 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radnym został wybrany: 

― TURSKI Jarosław Jerzy, 

z listy nr 22 KWW - GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 



546 

6) głosów ważnych oddano 410; 

7) radnym został wybrany: 

― SACHA Ireneusz Franciszek, 

z listy nr 22 KWW - GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 599; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radnym został wybrany: 

― ŹDZIEBŁO Zbigniew Arkadiusz, 

z listy nr 26 KWW MARKA LIPKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKUCZKA Grzegorz Jarosław, 

z listy nr 22 KWW - GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 731; 

4) karty do głosowania wydano 424 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radnym został wybrany: 

― FRANEK Henryk, 

z listy nr 22 KWW - GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 702; 
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4) karty do głosowania wydano 427 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radnym został wybrany: 

― LOSE Eugeniusz, 

z listy nr 23 KWW EUGENIUSZ LOSE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 662; 

4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYŁA Szymon Łukasz, 

z listy nr 23 KWW EUGENIUSZ LOSE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609; 

4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radną została wybrana: 

― SZOSTEK Kalina Agnieszka, 

z listy nr 22 KWW - GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 638; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― PILORZ Janusz Stanisław, 

z listy nr 22 KWW - GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radną została wybrana: 

― STUŚ-JARZYNA Anna Wanda, 

z listy nr 24 KWW RADNI DLA GMINY ZEBRZYDOWICE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 595; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYBEK Henryk Ryszard, 

z listy nr 24 KWW RADNI DLA GMINY ZEBRZYDOWICE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 

― PIĄTKOWSKA Beata Barbara, 

z listy nr 28 KWW BEATY PIĄTKOWSKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― HANZEL Joanna Renata, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA I SPRAWIEDLIWOŚĆ A. ROJKA. 
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Rozdział 125. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żarkach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6946. 

3. Karty do głosowania wydano 4486 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4482 osób, to jest 

64,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4364, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 118, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 39, to jest 33,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 79, to jest 

66,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Stanisława Janina, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 
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― HAMERLA Roman Stanisław, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Alojzy Izydor, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653; 

4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radnym został wybrany: 

― POMPA Mariusz Piotr, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― RADOSZ Monika Anna, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 
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6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAMORA Adam, 

z listy nr 23 KWW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radną została wybrana: 

― BERNACKA Aneta Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŚLANKIEWICZ Maciej Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 642; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radną została wybrana: 

― KRÓL Wioletta Małgorzata, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 
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4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― WARTA Roman Józef, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERDZA Henryk Stanisław, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― STĘPIEŃ Paulina Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― CICHOŃ Jolanta Józefa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 480; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― RAROK Łukasz Przemysław, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― LABOCHA Paweł Józef, 

z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI ŻARKI. 
 

 

Rozdział 126. 

Wybory do Rady Gminy Żarnowiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3783. 

3. Karty do głosowania wydano 2574 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2567 osób, to jest 

67,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2518, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 30,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

69,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALCZYK Wiesława Maria, 

z listy nr 22 KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― JAMROCHA Artur Sebastian, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNA GMINA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBOROWICZ Krzysztof Paweł, 

z listy nr 22 KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
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6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJĄK Paweł, 

z listy nr 23 KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJĄK Marcin Bartłomiej, 

z listy nr 23 KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPUŚNIAK Eugeniusz Józef, 

z listy nr 23 KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― GĘBKA Kazimierz Wawrzyniec, 

z listy nr 23 KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 
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4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNOBIS Andrzej, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― GRELA Krystian Piotr, 

z listy nr 22 KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― MATUSZEWSKI Marek Jan, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― STOLARSKA Małgorzata Helena, 

z listy nr 23 KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTNIS Krzysztof Karol, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― BRYZIK Mateusz, 

z listy nr 22 KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― KRUPA Cecylia Maria, 

z listy nr 23 KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKÓŁ Mirosław Marian, 

z listy nr 21 KWW BEZPIECZNA GMINA. 
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Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej Będzina 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 44194, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 23627 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23612 osób, to jest 

53,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 22874, to jest 96,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 738, to jest 3,13% 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 391, to jest 52,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 347, to jest 

47,02%  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 21 KWW MARCIN LAZAR; 

3) lista nr 22 KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO; 

4) lista nr 23 KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12664; 

4) karty do głosowania wydano 7153 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7153; 

6) głosów ważnych oddano 6898; 

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: 

 ― FENDRYCH Ewa Edyta; 

b) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAWLAK Grzegorz Tomasz; 

c) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOMONIEWSKI Łukasz Jan, 

 ― BRODZIŃSKI Sławomir Adam, 

 ― DUDEK Leszek Arkadiusz; 

d) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAGIEŁA Jerzy Władysław, 

 ― FIUK Michał Maciej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10853, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 5372 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5362; 

6) głosów ważnych oddano 5185; 

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: 

 ― BURZAWA Jarosław Tadeusz; 

b) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BŁĄDZIŃSKI Robert Stanisław; 

c) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KRZYŻKIEWICZ Piotr Witold, 

 ― MAŁKOWSKI Jerzy Józef, 

 ― POKORA Klaudia Daniela; 

d) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WACŁAWCZYK Tomasz Mariusz; 

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 10626, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 5462 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5461; 

6) głosów ważnych oddano 5308; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOWAL Tadeusz; 

b) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DUDZIŃSKI Krzysztof, 

 ― GUBAŁA Jadwiga Aurelia; 

c) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FRAŃCZAK Łukasz Michał, 

 ― SŁOWIK Mariusz Tomasz; 

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 10051, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 5640 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5636; 

6) głosów ważnych oddano 5483; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZEWCZYK Paweł Krystian; 

b) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LAZAR Marcin Teodor; 

c) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRYMA Szczepan Bogusław, 

 ― STAROŃ Grażyna Janina, 

 ― PATEREK Daria Liliana; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133604, w tym 6 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 73250 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 73132 osób, to jest 

54,74% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 71615, to jest 97,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1517, to jest 2,07% 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 567, to jest 37,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 950, to jest 

62,62%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
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3) lista nr 18 KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB; 

4) lista nr 20 KWW JACKA KRYWULTA. 
 

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 26206, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 14048 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14045; 

6) głosów ważnych oddano 13719; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZABLA Urszula Jadwiga; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DRABEK Przemysław Mieczysław, 

 ― SZAFARCZYK Bronisław Jerzy; 

c) lista nr 18 ― KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WAWAK Tomasz Marcin; 

d) lista nr 20 ― KWW JACKA KRYWULTA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKOWSKI Karol Krzysztof; 

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 27615; 

4) karty do głosowania wydano 15146 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15097; 

6) głosów ważnych oddano 14761; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAZOWY Krzysztof Jan, 

 ― MICHASIÓW Dariusz Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁOŚ Konrad Tomasz, 

 ― RYSZKA Piotr Józef; 

c) lista nr 20 ― KWW JACKA KRYWULTA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUŚNIAK Adam Robert; 

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 26273, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 13198 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13171; 

6) głosów ważnych oddano 12833; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAMIŃSKI Przemysław Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GACEK Andrzej Jacek, 

 ― LITWIN Marcin Karol; 

c) lista nr 18 ― KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZARĘBSKA Małgorzata Marta; 

d) lista nr 20 ― KWW JACKA KRYWULTA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRYWULT Jacek Edward; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26924, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 15461 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15432; 

6) głosów ważnych oddano 15158; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRYGA Maksymilian Tadeusz, 

 ― WALUŚ Barbara Maria; 

c) lista nr 18 ― KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OKRZESIK Janusz Władysław; 

d) lista nr 20 ― KWW JACKA KRYWULTA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOJTASIK Szczepan Jan; 

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 26586, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 15397 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15387; 

6) głosów ważnych oddano 15144; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLIMASZEWSKI Jarosław Jan, 

 ― RYPLEWICZ Rafał Paweł; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― BUZEK Janusz Jan, 

 ― MATYJA Roman Bogdan; 

c) lista nr 18 ― KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BAUER Jerzy Antoni; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bytomiu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122223, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 53732 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 53652 osób, to jest 

43,90% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 51592, to jest 96,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2060, to jest 3,84% 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 877, to jest 42,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1183, to jest 

57,43%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW "WSPÓLNY BYTOM"; 

5) lista nr 19 KW NIEZALEŻNI; 

6) lista nr 20 KWW ANDRZEJA PANKA; 

7) lista nr 21 KWW BIS I DAMIANA BARTYLI. 
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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 25602; 

4) karty do głosowania wydano 11274 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11260; 

6) głosów ważnych oddano 10852; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STANISZEWSKI Michał Paweł; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARTKÓW Maciej Piotr; 

c) lista nr 20 ― KWW ANDRZEJA PANKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NAPIERAŁA Michał Zdzisław; 

d) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAJOWIAK Krzysztof Jan, 

 ― WAC Tomasz Maciej; 

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 23521; 

4) karty do głosowania wydano 10483 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10474; 

6) głosów ważnych oddano 10148; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STĘPIEŃ Joanna Krystyna, 

 ― GAWENDA Krzysztof Piotr; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PATOŃ Piotr Jerzy; 

c) lista nr 20 ― KWW ANDRZEJA PANKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BULA Piotr Marian; 

d) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEWICKI Michał; 

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 22847, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 10322 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10285; 

6) głosów ważnych oddano 9887; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIEDA Michał Jerzy, 

 ― MISIASZEK Michał Rafał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANAS Mariusz Andrzej, 

 ― PAKOSZ Iwona Zyta; 

c) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILK Marek Stanisław; 

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 25300; 

4) karty do głosowania wydano 10736 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10726; 

6) głosów ważnych oddano 10304; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOŁOSZ Mariusz Maciej, 

 ― NOWAK Grzegorz Janusz; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PYRK Alfred Andrzej; 

c) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNY BYTOM" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WĘŻYK Andrzej Janusz; 

d) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RABUS Robert Stanisław; 

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 24953, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 10917 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10907; 

6) głosów ważnych oddano 10401; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRZEZINKA Jacek Piotr, 

 ― PRAJS Aleksandra Joanna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GLATTE Michał Bolesław, 

 ― KĘDZIERSKI Andrzej; 

c) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUPIJAJ Tomasz Mariusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miasta Chorzów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 81119, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 39030 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38989 osób, to jest 

48,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37827, to jest 97,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1162, to jest 2,98% 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 599, to jest 51,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 563, to jest 

48,45%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KWW NIEZALEŻNY CHORZÓW; 

5) lista nr 19 KW ŚPR. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22468, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 
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4) karty do głosowania wydano 10272 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10264; 

6) głosów ważnych oddano 9996; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOTALA Andrzej Jerzy, 

 ― ŁAZIKIEWICZ Krzysztof Marek, 

 ― ROLEDER Mariola Wiktoria, 

 ― WEINDICH Marcin Tadeusz, 

 ― KARPIŃSKA Bożena Stanisława; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STĘPIEŃ Agnieszka, 

 ― NOWAK Jacek Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17744, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 8654 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8646; 

6) głosów ważnych oddano 8340; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CIĘŻKOWSKI Wiesław Ryszard, 

 ― ŠEVKOVIĆ Klaudiusz Mirosław, 

 ― KRAWCZYK Tomasz Paweł, 

 ― CZAJA Bartłomiej Mirosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRZAK Grzegorz Aleksander, 

 ― MATYJASZCZYK Sebastian Edmund; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23290; 

4) karty do głosowania wydano 11539 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11534; 

6) głosów ważnych oddano 11216; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TABIN Barbara Łucja, 

 ― SKÓRKA Jan Alojzy, 

 ― OTTE Marek Andrzej, 

 ― KOPEL Krzysztof Łukasz, 

 ― SEKUŁA Magdalena; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― AHNERT Wojciech Tadeusz, 

 ― PIECUCH Tomasz Leszek; 

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 17617; 

4) karty do głosowania wydano 8565 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8545; 

6) głosów ważnych oddano 8275; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MICHALIK Marcin Michał, 

 ― KOŁODZIEJ Waldemar Andrzej, 

 ― HILTAWSKA Halina Irena, 

 ― MOTYKA Lech Zbigniew; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― BISKUP Bernadeta Cecylia; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej Cieszyna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27454, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 13817 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13806 osób, to jest 

50,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 13224, to jest 95,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 582, to jest 4,22% 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 200, to jest 34,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 382, to jest 

65,64%  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 22 KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS; 

3) lista nr 23 KWW SIŁA; 

4) lista nr 25 KWW KRZYSZTOFA HEROKA; 

5) lista nr 26 KW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY CRS. 
 

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 6387; 
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4) karty do głosowania wydano 3431 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3428; 

6) głosów ważnych oddano 3303; 

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: 

 ― MACURA Władysław Antoni; 

b) lista nr 23 ― KWW SIŁA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SŁUPCZYŃSKI Szymon Gromosław; 

c) lista nr 26 ― KW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY CRS uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BANOT Ewa Katarzyna, 

 ― KOŁDER Janusz Czesław, 

 ― STASZKIEWICZ Gabriela Anna; 

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 6601, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 3274 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3274; 

6) głosów ważnych oddano 3147; 

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: 

 ― SIKORA Jan Paweł; 

b) lista nr 22 ― KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KLUZ Wiesław Tomasz; 

c) lista nr 23 ― KWW SIŁA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― FLUDER-KUDZIA Irena; 

d) lista nr 25 ― KWW KRZYSZTOFA HEROKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HEROK Krzysztof Tomasz; 
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e) lista nr 26 ― KW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY CRS uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOLEC Krzysztof Zbigniew; 

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 7284, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 3155 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3154; 

6) głosów ważnych oddano 3011; 

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: 

 ― FOLTYN Rafał Krzysztof; 

b) lista nr 22 ― KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUKUCZKA Krystian Bartłomiej; 

c) lista nr 23 ― KWW SIŁA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOWRZECZKA Joanna Jadwiga; 

d) lista nr 26 ― KW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY CRS uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PILCH Brygida Monika, 

 ― WAŁGA Jerzy Zbigniew; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7182; 

4) karty do głosowania wydano 3957 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3950; 

6) głosów ważnych oddano 3763; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― RUCKA Agata; 

b) lista nr 22 ― KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FRANEK Renata Magdalena, 

 ― MACURA Ryszard Arkadiusz; 

c) lista nr 25 ― KWW KRZYSZTOFA HEROKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BANOT Czesław Franciszek; 

d) lista nr 26 ― KW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY CRS uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIELSKI Łukasz Kazimierz, 

 ― SZLAUER Monika Agnieszka; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35018. 

3. Karty do głosowania wydano 19440 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19422 osób, to jest 

55,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 18873, to jest 97,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 549, to jest 2,83% 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 289, to jest 52,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 260, to jest 

47,36%  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; 
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2) lista nr 20 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA; 

3) lista nr 21 KWW TWÓJ SAMORZĄD; 

4) lista nr 22 KW NOWA INICJATYWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11739; 

4) karty do głosowania wydano 6347 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6348; 

6) głosów ważnych oddano 6184; 

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: 

 ― RZEPECKA Justyna Maria; 

b) lista nr 20 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DOBUCKI Łukasz Paweł; 

c) lista nr 22 ― KW NOWA INICJATYWA uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻELAZNY Damian Kazimierz, 

 ― MAJ Andrzej Jan, 

 ― URBAŃSKI Kazimierz Józef, 

 ― BUCZEK Edward Zbigniew, 

 ― APRYJAS Ewa Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13805; 

4) karty do głosowania wydano 7424 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7413; 

6) głosów ważnych oddano 7192; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



577 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEŚNY Wojciech Piotr; 

b) lista nr 20 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HUDZIEC Radosław, 

 ― SZCZYPKA Krzysztof Piotr, 

 ― PAWLIK Paweł Józef; 

c) lista nr 22 ― KW NOWA INICJATYWA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FAJFER Bartłomiej Maksymilian, 

 ― USZOK Janusz Józef, 

 ― KUBIK Magdalena Barbara, 

 ― CWETLER Jacek Józef; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9474; 

4) karty do głosowania wydano 5669 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5661; 

6) głosów ważnych oddano 5497; 

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: 

 ― SEKTA Mariusz Henryk; 

b) lista nr 20 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZIOBERCZYK Krystyna Małgorzata; 

c) lista nr 22 ― KW NOWA INICJATYWA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DERLICH Marian Marek, 

 ― JARCZOK Krzysztof Antoni, 

 ― BOŻEK Jerzy, 

 ― CZOPEK Leszek Władysław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czeladzi 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25801. 

3. Karty do głosowania wydano 14774 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14739 osób, to jest 

57,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 14355, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 384, to jest 2,61% 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 229, to jest 59,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 155, to jest 

40,36%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 21 KW NOWA CZELADŹ; 

4) lista nr 22 KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8544; 

4) karty do głosowania wydano 4961 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4954; 

6) głosów ważnych oddano 4859; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CHOJNACKA Małgorzata Dorota; 

b) lista nr 22 ― KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MOĆKO Jolanta Izabela, 

 ― PENAR Dominik Paweł, 

 ― PAWLIK Monika Marzena, 

 ― JUSZCZYK Patrycja Barbara, 

 ― PIETRZYKOWSKI Dariusz Jarosław, 

 ― WSZOŁEK Barbara Ewa; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8074; 

4) karty do głosowania wydano 4747 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4723; 

6) głosów ważnych oddano 4584; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― OWCZARZ Irena; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PANEK Zbigniew Bolesław; 

c) lista nr 22 ― KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GADECKI Marcin Grzegorz, 

 ― TRYBULEC Patryk Stanisław, 

 ― BAZAŃSKA Zofia Stanisława, 

 ― WCISŁO Janina Rozalia, 

 ― WESOŁOWSKI Łukasz Jakub; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9183; 

4) karty do głosowania wydano 5066 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5062; 
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6) głosów ważnych oddano 4912; 

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: 

 ― DELESKA Jarosław Wojciech; 

b) lista nr 21 ― KW NOWA CZELADŹ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAĆKOWSKI Wojciech Ryszard; 

c) lista nr 22 ― KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZALENIEC Zbigniew Marian, 

 ― MENTEL Andrzej Józef, 

 ― FRONCZEK Ewa Marzena, 

 ― STRZELECKA Barbara, 

 ― MARCINKOWSKA Beata Ewa; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32464. 

3. Karty do głosowania wydano 16297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16285 osób, to jest 

50,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 15698, to jest 96,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 587, to jest 3,60% 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 358, to jest 60,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 229, to jest 

39,01%  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. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 22 KWW AKTYWNI SPOŁECZNIE; 

3) lista nr 23 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU; 

4) lista nr 24 KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO; 

5) lista nr 25 KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9129; 

4) karty do głosowania wydano 4338 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4335; 

6) głosów ważnych oddano 4166; 

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: 

 ― SZOŁTYSEK Janusz Jan; 

b) lista nr 22 ― KWW AKTYWNI SPOŁECZNIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STEMPNIAK Marcin Michał; 

c) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SALAMON Leszek Krzysztof, 

 ― MITURA Waldemar Stefan; 

d) lista nr 24 ― KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOLA Artur Patryk; 

e) lista nr 25 ― KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZWED Artur Oskar; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12509; 

4) karty do głosowania wydano 6307 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6303; 

6) głosów ważnych oddano 6052; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAJCA Izabela Bogumiła, 

 ― KRZYŻOWSKI Benedykt Józef; 

b) lista nr 22 ― KWW AKTYWNI SPOŁECZNIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TOMAN Michał Henryk; 

c) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZCZEKAŁA Józef Antoni; 

d) lista nr 24 ― KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYP Stefania Maria, 

 ― KNOPIK Bogdan Grzegorz, 

 ― KARASZEWSKI Adam Stefan; 

e) lista nr 25 ― KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RAUDNER Andrzej Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10826; 

4) karty do głosowania wydano 5652 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5647; 

6) głosów ważnych oddano 5480; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BREGUŁA Gabriel Robert, 

 ― MAREK Grzegorz Piotr; 
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b) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZCZECH Marek Andrzej; 

c) lista nr 24 ― KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANISZEWSKI Wiesław Eugeniusz, 

 ― STRZODA Bernard Antoni, 

 ― SZEJKA Jolanta Łucja; 

d) lista nr 25 ― KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BREZA Stanisław Henryk; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miasta Częstochowy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 28 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178727, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 100022 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 99873 osób, to jest 

55,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 97564, to jest 97,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2309, to jest 2,31% 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 964, to jest 41,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1345, to jest 

58,25%  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: 
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1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 19 KWW MARCIN MARANDA.MIESZKAŃCY 

CZĘSTOCHOWY; 

6) lista nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY. 
 

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 30422; 

4) karty do głosowania wydano 15418 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15387; 

6) głosów ważnych oddano 14949; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BANAŚ Łukasz Jan; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIESMACZNY Zbigniew Paweł, 

 ― LEWANDOWSKA Ewa; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JARZYŃSKI Konrad Marcin, 

 ― JASTRZĘBSKA Katarzyna Zofia; 

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 32298, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 19296 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 
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5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 19262; 

6) głosów ważnych oddano 18798; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WRONA Przemysław Michał; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOLSKI Zdzisław, 

 ― SZCZUKA Ryszard Stanisław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WRONA Piotr Artur, 

 ― STRUZIK Beata Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39027; 

4) karty do głosowania wydano 22666 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 22648; 

6) głosów ważnych oddano 22149; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― URBAŃSKA Jolanta Małgorzata; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARSZAŁEK Jarosław Andrzej, 

 ― IŻYŃSKA Małgorzata; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAWROŃSKI Artur, 

 ― MAJER Dorota Maria; 

d) lista nr 20 ― KWW WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― STEFAŃSKA Krystyna Ewa; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 43578, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 23758 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 23709; 

6) głosów ważnych oddano 23200; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRAWCZYK Jacek Andrzej; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MATYJASZCZYK Krzysztof Adam, 

 ― KAPINOS Dariusz Krzysztof, 

 ― TYL Tomasz Krzysztof, 

 ― SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POHORECKA Monika Sylwia, 

 ― KALISZEWSKI Piotr Bogusław; 

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 33402; 

4) karty do głosowania wydano 18884 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 18867; 

6) głosów ważnych oddano 18468; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GIEROŃ Barbara Maria; 
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b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BALT Ewelina Małgorzata, 

 ― TRZESZKOWSKI Sebastian Tomasz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUKSZA Paweł Jan, 

 ― SOWA Andrzej Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 96500, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 51841 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51761 osób, to jest 

53,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 50489, to jest 97,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1272, to jest 2,46% 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 649, to jest 51,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 623, to jest 

48,98%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW TPDG; 

5) lista nr 19 KW DWS; 
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6) lista nr 20 KW RAZEM DLA DG. 
 

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 18318, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 9999 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9994; 

6) głosów ważnych oddano 9751; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WĘGRZYNOWICZ Marek Romuald; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BAZYLAK Marcin, 

 ― DYBICH Kamil; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŚLUSARCZYK Piotr Mariusz; 

d) lista nr 19 ― KW DWS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOBER Edward Józef; 

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 18467; 

4) karty do głosowania wydano 10318 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10286; 

6) głosów ważnych oddano 10034; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WITECKI Robert Marek; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PASTERNAK Agnieszka Edyta, 

 ― KAZIMIRSKI Robert Ryszard; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JASZCZURA Grzegorz Leszek; 

d) lista nr 18 ― KW TPDG uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHAŁUDA Piotr; 

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 19002; 

4) karty do głosowania wydano 10478 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10470; 

6) głosów ważnych oddano 10226; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MICZKO Magdalena Elżbieta; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STĘPIEŃ Krystyna Stefania, 

 ― PRZEWIEŹLIK Grzegorz Andrzej; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIĄTEK Zbigniew Józef; 

d) lista nr 19 ― KW DWS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WIDERA Szymon; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19968; 

4) karty do głosowania wydano 10398 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10370; 

6) głosów ważnych oddano 10105; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOROWICZ Artur Jerzy; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHROBOT Krystyna, 

 ― ŻMUDKA Sławomir Aleksander; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STĘPIEŃ Mateusz Damian; 

d) lista nr 20 ― KW RAZEM DLA DG uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZIELIŃSKI Piotr Rafał; 

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 20745; 

4) karty do głosowania wydano 10648 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10641; 

6) głosów ważnych oddano 10373; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODRAZA Zbigniew Marian; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RESZKE Jerzy Paweł, 

 ― BOBROWSKI Piotr Andrzej; 

c) lista nr 19 ― KW DWS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KLIMCZYK Adam Stefan; 
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d) lista nr 20 ― KW RAZEM DLA DG uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZAGAJSKA Katarzyna Stanisława; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miasta Gliwice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139606, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 70401 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 70283 osób, to jest 

50,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 69038, to jest 98,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1245, to jest 1,77% 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 672, to jest 53,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 573, to jest 

46,02%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 18 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 33572, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 17619 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17600; 

6) głosów ważnych oddano 17264; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POTOCKA Ewa Maria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MICHCZYŃSKI Adam Marek, 

 ― GOLISZEWSKI Zdzisław; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOWA Krystyna Wacława, 

 ― WALTER-ŁUKOWICZ Grażyna Oleńka, 

 ― TROCHIMOWICZ Jacek Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39029; 

4) karty do głosowania wydano 19950 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20023; 

6) głosów ważnych oddano 19717; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WYGODA Zbigniew Jacek, 

 ― CURYŁO Leszek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― TYLUTKO Tomasz Tadeusz, 

 ― MAJGIER Adam; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław, 

 ― NEUMANN Adam Marian, 

 ― KLECZKA Krzysztof Robert; 

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 27145, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 11679 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11564; 

6) głosów ważnych oddano 11322; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― FILIPKOWSKA Agnieszka Urszula; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUCZEK Ryszard Stanisław, 

 ― BODZIOCH Gabriel Jan; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSZONAK Marek Jan, 

 ― KIEŁPIŃSKI Marcin Michał; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39860; 

4) karty do głosowania wydano 21153 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 21096; 

6) głosów ważnych oddano 20735; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz, 

 ― KUCZYŃSKA-BUDKA Katarzyna Bogna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHMIELEWSKI Łukasz, 

 ― PROCEL Krzysztof Paweł; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLEJNIK Tadeusz, 

 ― WIECZOREK Piotr Gerard, 

 ― WRÓBLEWSKI Paweł Bronisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Gorzyce 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16424. 

3. Karty do głosowania wydano 8384 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8361 osób, to jest 

50,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8103, to jest 96,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 258, to jest 3,09% 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 156, to jest 60,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 102, to jest 

39,53%  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. 
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7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 21 KW GŁOS POKOLEŃ; 

3) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4514; 

4) karty do głosowania wydano 2352 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2351; 

6) głosów ważnych oddano 2267; 

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: 

 ― KATRYNIOK Eugeniusz Gabriel; 

b) lista nr 21 ― KW GŁOS POKOLEŃ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOCZWARA Katarzyna Iwona; 

c) lista nr 22 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZBROJA Stanisław Jan, 

 ― ZUCH Alicja Aniela, 

 ― MENŻYK Michał, 

 ― MACIUGA Rafał Stanisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6342; 

4) karty do głosowania wydano 2924 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2904; 

6) głosów ważnych oddano 2792; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LEMAŃSKA Beata Anna; 

b) lista nr 21 ― KW GŁOS POKOLEŃ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LENCZYK Alicja Alojzja, 

 ― BURKIEWICZ-DZUMYK Dominika Maria; 

c) lista nr 22 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŁEK Krzysztof Stanisław, 

 ― WACHTARCZYK Urszula Salomea, 

 ― ZIMNY Piotr Andrzej, 

 ― MŁYNARCZYK Beata Krystyna, 

 ― PALOC Krzysztof; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5568; 

4) karty do głosowania wydano 3108 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3106; 

6) głosów ważnych oddano 3044; 

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: 

 ― SIEŃKO Magdalena Katarzyna; 

b) lista nr 21 ― KW GŁOS POKOLEŃ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BORECKA Izabela; 

c) lista nr 22 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WAWRZYCZNY Piotr Alojzy, 

 ― KURASZ Daniel Jerzy, 

 ― STYRNOL Dominika Anna, 

 ― LUBSZCZYK Piotr Józef, 

 ― ZAJĄC Monika Weronika; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Jasienica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18472. 

3. Karty do głosowania wydano 9869 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9846 osób, to jest 

53,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9367, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 479, to jest 4,86% 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 139, to jest 29,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 340, to jest 

70,98%  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 20 KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZĄD; 

2) lista nr 21 KOMITET WYBORCZY „NASZE SPRAWY”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6738; 

4) karty do głosowania wydano 3541 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3528; 

6) głosów ważnych oddano 3343; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 20 ― KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZĄD uzyskała 7 

mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZIMKE Andrzej Karol, 

 ― HAWEŁEK Mirosława Jadwiga, 

 ― GOŁYSZNY Jacek Tomasz, 

 ― CHOLEWIK Janusz Andrzej, 

 ― BURY Maria, 

 ― CEBULAK Stanisław, 

 ― GASZEK Grażyna Elżbieta; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5841; 

4) karty do głosowania wydano 3147 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3136; 

6) głosów ważnych oddano 3034; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 20 ― KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZĄD uzyskała 7 

mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MACHALICA Czesław, 

 ― POLOK Zofia Małgorzata, 

 ― SZIMKE Marek Krzysztof, 

 ― SOJKA Irena Halina, 

 ― BIERSKI Karol Ignacy, 

 ― SADLIK Barbara Elżbieta, 

 ― KRYWULT Urszula Anna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5893; 

4) karty do głosowania wydano 3181 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3182; 

6) głosów ważnych oddano 2990; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 20 ― KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZĄD uzyskała 4 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HANDZEL Franciszek Antoni, 

 ― OSUCH Tomasz Stanisław, 

 ― CZARNIECKI Wiesław Tadeusz, 

 ― KOPEĆ Genowefa Krystyna; 

b) lista nr 21 ― KOMITET WYBORCZY „NASZE SPRAWY” uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁĄCZ Beata Iwona, 

 ― KRYMSKI Dariusz Marek, 

 ― FLOREK Zdzisław Wiesław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 69366. 

3. Karty do głosowania wydano 34505 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 34472 osób, to jest 

49,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 33722, to jest 97,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 750, to jest 2,18% 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 461, to jest 61,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 289, to jest 

38,53%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
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4) lista nr 18 KWW KOALICJA ANNY HETMAN; 

5) lista nr 19 KW SSJ; 

6) lista nr 20 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA 

ZDROJU. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18701; 

4) karty do głosowania wydano 9141 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9139; 

6) głosów ważnych oddano 8926; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KASZA Łukasz Marcin, 

 ― WOŹNIAK Stefan Józef, 

 ― URGOŁ Michał Antoni; 

b) lista nr 18 ― KWW KOALICJA ANNY HETMAN uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TOBOROWICZ Janusz, 

 ― SOBIK Urszula; 

c) lista nr 19 ― KW SSJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIECHOCZEK Ryszard; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20170; 

4) karty do głosowania wydano 9981 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9961; 

6) głosów ważnych oddano 9746; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



601 

 ― SŁAWIK Tadeusz Grzegorz, 

 ― SZEREDA Piotr Tomasz, 

 ― MARCOL Wojciech Mikołaj; 

b) lista nr 18 ― KWW KOALICJA ANNY HETMAN uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHOJECKA Alina, 

 ― MAGIERA Bernadeta, 

 ― OGIEGŁO Janusz Andrzej; 

c) lista nr 20 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKIEWICZ Tadeusz; 

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 15853; 

4) karty do głosowania wydano 7728 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7723; 

6) głosów ważnych oddano 7550; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MATUSIAK Andrzej, 

 ― KLIMCZAK Szymon Stanisław; 

b) lista nr 18 ― KWW KOALICJA ANNY HETMAN uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HETMAN Anna, 

 ― LEPCZYŃSKI Bolesław Jerzy; 

c) lista nr 20 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ROSIŃSKA Iwona Stanisława; 

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 14642; 

4) karty do głosowania wydano 7655 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7649; 
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6) głosów ważnych oddano 7500; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOLB Mirosław Jan, 

 ― GARUS Angelika Krystyna; 

b) lista nr 18 ― KWW KOALICJA ANNY HETMAN uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POTĘPA Jarosław Józef, 

 ― KUBERA Józef Adam; 

c) lista nr 20 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOSOŃ Grzegorz Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jaworznie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72685, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 36860 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36794 osób, to jest 

50,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 35858, to jest 97,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 936, to jest 2,54% 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 600, to jest 64,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 336, to jest 

35,90%  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. 
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7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 19 KW JAWORZNO MOJE MIASTO. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26566, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 13792 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13781; 

6) głosów ważnych oddano 13399; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIKORA Barbara Ewa, 

 ― CHMIELEWSKA Renata Beata, 

 ― GŁĄBIK Ewa Maria; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LICHOTA Anna Władysława, 

 ― DOMAGALSKI Dawid, 

 ― PAPUGA Janusz Marek; 

c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SILBERT Paweł Jan, 

 ― PYCIA Sebastian Michał; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16927, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 8407 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8386; 

6) głosów ważnych oddano 8170; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOCHENEK Maciej, 

 ― SĘDOR Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRYL Monika, 

 ― KONDOSZEK Teresa Urszula; 

c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SMOLIŁO - ŻABIŃSKA Jolanta Lucyna; 

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 14686; 

4) karty do głosowania wydano 7576 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7574; 

6) głosów ważnych oddano 7402; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIĘTAK Grzegorz, 

 ― CIOŁCZYK Janusz Kazimierz; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MACIEJOWSKI Ryszard Roman; 

c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KACZMAREK Tadeusz Julian, 
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 ― PIECZARA Mirosław Jan; 

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 14506; 

4) karty do głosowania wydano 7085 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7053; 

6) głosów ważnych oddano 6887; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GUJA Dorota Monika, 

 ― ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WIĘCKOWSKI Wiesław Antoni; 

c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOWALSKI Mariusz, 

 ― CZARNY Marzena Ewelina; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Miasta Katowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 28 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229865, w tym 9 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 118406 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 118126 osób, to jest 

51,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 115400, to jest 97,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2726, to jest 2,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1066, to jest 39,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1660, to jest 

60,90%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KW ŚPR; 

4) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 57886; 

4) karty do głosowania wydano 32148 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 32046; 

6) głosów ważnych oddano 31537; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŚNICA Tomasz Piotr, 

 ― LEJMAN-GĄSKA Adam Tadeusz, 

 ― BALA Beata Barbara, 

 ― WARMUZ Andrzej Tadeusz; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKIBA Mariusz Piotr; 

c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRUPA Marcin Tomasz, 
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 ― PIECZYŃSKI Krzysztof Piotr; 

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 40785; 

4) karty do głosowania wydano 17899 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17885; 

6) głosów ważnych oddano 17282; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DURAŁ Dawid Marek, 

 ― GROLIK Patrycja Anna; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BIAŁOWĄS Beata Iwona; 

c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁYCZKO Dariusz Grzegorz, 

 ― MAŃDOK Barbara Anna; 

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 42513, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 22128 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 22077; 

6) głosów ważnych oddano 21532; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAKOWSKI Jarosław, 

 ― BORKOWSKI Łukasz Marek; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIETRASZ Piotr Aleksander; 

c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKOWRON Adam Janusz, 

 ― SZPYRKA Tomasz Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47054, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 24933 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 24859; 

6) głosów ważnych oddano 24330; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIECZOREK Magdalena Joanna, 

 ― BIAŁAS Patryk Piotr; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MROWIEC Wiesław Piotr; 

c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRONOBIS Borys Aleksander, 

 ― ZAWADZKI Józef Antoni, 

 ― KRAUS Krzysztof Eugeniusz; 

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 41627, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 
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4) karty do głosowania wydano 21298 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 21259; 

6) głosów ważnych oddano 20719; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WNĘK Barbara Katarzyna, 

 ― SZYMCZYK Adam Wojciech; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PANEK Krystyna Zofia; 

c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BISKUPSKI Maciej Marek, 

 ― STĘPIEŃ Damian Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kłobucku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17049, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 9818 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9818 osób, to jest 

57,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9466, to jest 96,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 352, to jest 3,59% 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 218, to jest 61,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 134, to jest 

38,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 21 KWW UCZCIWY SAMORZĄD; 

5) lista nr 22 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5791; 

4) karty do głosowania wydano 3327 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3329; 

6) głosów ważnych oddano 3212; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SARAN Bartłomiej Przemysław; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SĘKIEWICZ Andrzej; 

c) lista nr 21 ― KWW UCZCIWY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TOKARZ Aleksander; 

d) lista nr 22 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BATÓG Józef, 

 ― PARKITNY Tomasz Jan, 

 ― PRASKI Tadeusz, 

 ― DOBOSZ Grzegorz Sławomir; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5313; 

4) karty do głosowania wydano 3076 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3075; 

6) głosów ważnych oddano 2976; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GOSŁAWSKA Danuta; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOTKOWSKA Ewelina Tacjana; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOCH Tadeusz Roman; 

d) lista nr 21 ― KWW UCZCIWY SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMINIK Witold Jan, 

 ― WAŁĘGA Tomasz Robert; 

e) lista nr 22 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KULEJ Jerzy Florian, 

 ― CIEŚLA Mirosław Antoni; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5945, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 3415 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3414; 

6) głosów ważnych oddano 3278; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZIĘTAL Barbara; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PŁUSA Iwona Irena, 
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 ― TRZEPIZUR Dominika Katarzyna; 

c) lista nr 22 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOLUCH Janusz Józef, 

 ― WOŹNIAK Mateusz Dominik, 

 ― BOROWIECKA-IDZIAK Angelika Maria, 

 ― WOJTYSEK Marcin; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Miasta Knurów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29214. 

3. Karty do głosowania wydano 15028 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15018 osób, to jest 

51,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 14597, to jest 97,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 421, to jest 2,80% 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 252, to jest 59,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 169, to jest 

40,14%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 21 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW; 

4) lista nr 22 KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA; 

5) lista nr 23 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

6) lista nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA. 
 



613 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8593; 

4) karty do głosowania wydano 4727 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4725; 

6) głosów ważnych oddano 4603; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANDZIOR Maciej Bartłomiej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUROWSKI Henryk Stanisław, 

 ― MAJ Ewelina Joanna; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZYDŁO Janusz Józef; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SURÓWKA Piotr Mirosław, 

 ― MACHULIK Joachim Antoni; 

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 6706; 

4) karty do głosowania wydano 3419 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3415; 

6) głosów ważnych oddano 3305; 

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: 

 ― KALINOWSKI Leon Jerzy; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― SZUMILAS Jan Marian; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FURTAK Robert; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RZEPA Tomasz Łukasz, 

 ― KEMPA Wojciech; 

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 7368; 

4) karty do głosowania wydano 3496 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3495; 

6) głosów ważnych oddano 3387; 

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: 

 ― ŻAK Paweł; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOCHA Artur Tomasz; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PACH Jerzy Roman, 

 ― PORADA Andrzej Piotr; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRUSZKA Marian; 

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 6547; 

4) karty do głosowania wydano 3386 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3383; 

6) głosów ważnych oddano 3302; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZKATUŁA Paweł Sebastian, 

 ― DANIELAK Bogdan; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FURGOŁ Jan Korneliusz; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― REJKOWICZ Leszek Aleksander; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TRZĘSIOK Jan Lucjan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lublińcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18382. 

3. Karty do głosowania wydano 9850 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9843 osób, to jest 

53,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9471, to jest 96,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 372, to jest 3,78% 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 158, to jest 42,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 214, to jest 

57,53%  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; 
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2) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZĄDU LUBLINIECKIEGO; 

3) lista nr 22 KWW Z BURMISTRZEM DLA LUBLIŃCA. 
 

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 4494; 

4) karty do głosowania wydano 2327 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2327; 

6) głosów ważnych oddano 2268; 

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: 

 ― MIKULSKI Łukasz Eugeniusz; 

b) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDU LUBLINIECKIEGO uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WRÓBEL Franciszek Krzysztof; 

c) lista nr 22 ― KWW Z BURMISTRZEM DLA LUBLIŃCA uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PODBIOŁ Gabriel Jan, 

 ― KNIEJSKI Olgierd Wacław, 

 ― RICHTER Adam Przemysław; 

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 4250; 

4) karty do głosowania wydano 2379 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2378; 

6) głosów ważnych oddano 2290; 

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: 

 ― DYCZKOWSKA Irena Maria; 
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b) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDU LUBLINIECKIEGO uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WŁODARCZYK Damian Janusz; 

c) lista nr 22 ― KWW Z BURMISTRZEM DLA LUBLIŃCA uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANIC Iwona Joanna, 

 ― MANIURA Henryk Alojzy, 

 ― WŁUKA Czesława Leokadia; 

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 4554; 

4) karty do głosowania wydano 2490 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2489; 

6) głosów ważnych oddano 2357; 

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: 

 ― DŁUBAŁA Grażyna Irena; 

b) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDU LUBLINIECKIEGO uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JELONEK Danuta Teresa; 

c) lista nr 22 ― KWW Z BURMISTRZEM DLA LUBLIŃCA uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OCHMAN Iwona Barbara, 

 ― ROSIŃSKI Zbigniew, 

 ― WALCZAK Joanna Barbara; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5084; 

4) karty do głosowania wydano 2654 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2649; 

6) głosów ważnych oddano 2556; 
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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: 

 ― GEISZAIMER Teresa Dorota; 

b) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDU LUBLINIECKIEGO uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SPRINGWALD Jan Stanisław, 

 ― HANSZLA Agnieszka Maria; 

c) lista nr 22 ― KWW Z BURMISTRZEM DLA LUBLIŃCA uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JONCZYK-DRZYMAŁA Anna Ewelina, 

 ― MAJER Benedykt Józef, 

 ― MAŁEK Marcin Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17027. 

3. Karty do głosowania wydano 9354 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9340 osób, to jest 

54,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9082, to jest 97,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 258, to jest 2,76% 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 132, to jest 51,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 126, to jest 

48,84%  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: 
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1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 23 KWW NASZA ZIEMIA; 

3) lista nr 24 KWW OKS; 

4) lista nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4767; 

4) karty do głosowania wydano 2653 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2653; 

6) głosów ważnych oddano 2590; 

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: 

 ― PACHA Andrzej Piotr; 

b) lista nr 23 ― KWW NASZA ZIEMIA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― UCKA Jolanta Maria, 

 ― MUSIOŁ Grzegorz Bogusław; 

c) lista nr 24 ― KWW OKS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRÓL Tadeusz Ignacy, 

 ― CHRÓSZCZ Andrzej Józef; 

d) lista nr 25 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― EICHNER Mateusz Jan; 

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 3765; 

4) karty do głosowania wydano 1983 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1972; 

6) głosów ważnych oddano 1913; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIWOŃSKI Michał Tomasz; 

b) lista nr 23 ― KWW NASZA ZIEMIA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HALSKI Mikołaj Józef; 

c) lista nr 24 ― KWW OKS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKOWRON Arkadiusz Wojciech; 

d) lista nr 25 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KALETA Józef Sebastian, 

 ― ŻUREK Bogusław Józef; 

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 4231; 

4) karty do głosowania wydano 2207 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2207; 

6) głosów ważnych oddano 2133; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 23 ― KWW NASZA ZIEMIA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KNIEŻYK Bożena Eufemia, 

 ― SZER Zbigniew Krzysztof; 

b) lista nr 24 ― KWW OKS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWOK Grzegorz Józef, 

 ― SZUŁA Małgorzata Anna; 

c) lista nr 25 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROLA Franciszek Zbigniew; 

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 4264; 

4) karty do głosowania wydano 2511 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2508; 
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6) głosów ważnych oddano 2446; 

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: 

 ― BABIŃSKI Rafał Łukasz; 

b) lista nr 23 ― KWW NASZA ZIEMIA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHWIERALSKI Adam Jan; 

c) lista nr 24 ― KWW OKS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SŁOWIOCZEK Michał Stanisław; 

d) lista nr 25 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZARDYBON Krystian Marcin, 

 ― JANECKI Robert Jerzy; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Miejskiej Mikołowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31907, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 18165 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18145 osób, to jest 

56,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 17659, to jest 97,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 486, to jest 2,68% 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 282, to jest 58,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 204, to jest 

41,98%  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. 
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7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 23 KWW OKS; 

3) lista nr 24 KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH; 

4) lista nr 25 KWW SKUTECZNI; 

5) lista nr 26 KWW GIP; 

6) lista nr 27 KWW RAZEM DLA MIKOŁOWA STANISŁAWA 

PIECHULI. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11462, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 6252 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6250; 

6) głosów ważnych oddano 6084; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HAJDUK-BIES Stanisława Maria, 

 ― OSTAFIN Grażyna Krystyna; 

b) lista nr 23 ― KWW OKS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SPYCHAŁA-DŁUGOSZ Iwona Agnieszka, 

 ― BIES Mateusz Dominik; 

c) lista nr 24 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUPIK Michał Józef; 

d) lista nr 27 ― KWW RAZEM DLA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECHULA Stanisław Maksymilian, 

 ― CENTKOWSKA-STRZELCZYK Martyna Alicja; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10484; 

4) karty do głosowania wydano 6042 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6030; 

6) głosów ważnych oddano 5880; 

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: 

 ― CHRAPEK-BUDACZ Anna Jadwiga; 

b) lista nr 23 ― KWW OKS uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SYRYJCZYK-SŁOMSKA Katarzyna Wiktoria, 

 ― RYGUŁA Łukasz Waldemar, 

 ― SWORZEŃ Jarosław Marian; 

c) lista nr 25 ― KWW SKUTECZNI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZARNOTA Sylwester Franciszek; 

d) lista nr 27 ― KWW RAZEM DLA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GŁOŚNA Katarzyna Anna, 

 ― KUKLA Ewelina Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9961; 

4) karty do głosowania wydano 5871 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5865; 

6) głosów ważnych oddano 5695; 

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: 

 ― ZAWISZOWSKI Adam Henryk; 

b) lista nr 23 ― KWW OKS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― FIOLA Agnieszka Monika, 

 ― ŻUR Krzysztof Jerzy; 

c) lista nr 25 ― KWW SKUTECZNI uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CHMIELORZ Ewa Danuta; 

d) lista nr 26 ― KWW GIP uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JAKUBIEC Krzysztof Eugeniusz; 

e) lista nr 27 ― KWW RAZEM DLA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUŚ Remigiusz, 

 ― SUKIENNIK Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miasta Mysłowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 56754, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 31788 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 31718 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 31058, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 660, to jest 2,08% 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 379, to jest 57,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 281, to jest 

42,58%  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: 
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1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ; 

4) lista nr 19 KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

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 12839; 

4) karty do głosowania wydano 6191 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6179; 

6) głosów ważnych oddano 5990; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GÓRNA Marta Ewa, 

 ― KLIMAS Jacek; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― AUGUSTYN Zbigniew; 

c) lista nr 18 ― KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHMIEL Wojciech Stanisław, 

 ― STYCZEŃ Piotr Mirosław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16533; 

4) karty do głosowania wydano 9481 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9466; 

6) głosów ważnych oddano 9278; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TOMANEK Wiesław Sylwester, 

 ― RONCOSZEK Sebastian Dominik, 

 ― KACZMARZYK Anna Aleksandra; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAPAJ Tomasz Wiesław, 

 ― BERZOWSKA Bernadeta Halina; 

c) lista nr 18 ― KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DOMBEK Andrzej Jan; 

d) lista nr 19 ― KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁUKASZEK Grzegorz Eugeniusz; 

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 13372; 

4) karty do głosowania wydano 8024 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8003; 

6) głosów ważnych oddano 7845; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZOŁTYSEK Jacek Antoni, 

 ― PNIOK Joanna Magdalena; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PATAŁĄG Robert Patryk; 

c) lista nr 18 ― KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WÓJTOWICZ Dariusz Jacek; 

d) lista nr 19 ― KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― LASOK Edward Augustyn; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14010, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 8092 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8070; 

6) głosów ważnych oddano 7945; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAZAKOWNY Antoni Paweł, 

 ― MIKUŁA Marek Piotr, 

 ― KRUTYSZA Maria Barbara; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIELKOPOLAN Mariusz Piotr, 

 ― BULA Artur Marek; 

c) lista nr 19 ― KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIOLIK Krzysztof Jan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miasta w Myszkowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25597. 

3. Karty do głosowania wydano 13913 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13910 osób, to jest 

54,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 13459, to jest 96,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 451, to jest 3,24% 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 204, to jest 45,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 247, to jest 

54,77%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 21 KWW „PRZYSZŁOŚĆ”; 

4) lista nr 22 KW „FORUM MIESZKAŃCÓW”; 

5) lista nr 23 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY. 
 

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 6427; 

4) karty do głosowania wydano 3523 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3521; 

6) głosów ważnych oddano 3402; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOSZCZYK Jerzy Mieczysław, 

 ― LECH Dominik Seweryn; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SKOTNICZNA Iwona Anna; 

c) lista nr 21 ― KWW „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOREK Daniel Robert; 
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d) lista nr 23 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JĘCZALIK Norbert Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7398; 

4) karty do głosowania wydano 4179 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4178; 

6) głosów ważnych oddano 4070; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POCHODNIA Beata Magdalena, 

 ― JASTRZĘBSKA Zofia Anna, 

 ― JAKUBIEC-BARTNIK Beata Sylwia, 

 ― ZIAJSKA-ŁAZAJ Ewa Anna; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZAŁĘCKI Tomasz Michał; 

c) lista nr 23 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZACZKOWSKI Adam Michał; 

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 6002; 

4) karty do głosowania wydano 3014 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3015; 

6) głosów ważnych oddano 2880; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― TRYNDA Jacek Sławomir; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SKINDER Małgorzata Iwona; 

c) lista nr 21 ― KWW „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GIEWON Andrzej Adam; 

d) lista nr 22 ― KW „FORUM MIESZKAŃCÓW” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BUGAJ Eugeniusz Kazimierz; 

e) lista nr 23 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZLENK Tomasz Marcin; 

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 5770; 

4) karty do głosowania wydano 3197 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3196; 

6) głosów ważnych oddano 3107; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKOREK-KAWKA Halina Elżbieta, 

 ― CZERWIK Robert Jakub; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOROSZUK Elżbieta Ewa, 

 ― JAŁOWIEC Sławomir Mieczysław; 

c) lista nr 23 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BALWIERZ Magdalena Barbara; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Miejskiej Orzesze 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16024, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8755 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8747 osób, to jest 

54,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8496, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 251, to jest 2,87% 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 127, to jest 50,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 124, to jest 

49,40%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 23 KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH; 

4) lista nr 24 KWW MIROSŁAW BLASKI. 
 

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 3686; 

4) karty do głosowania wydano 2026 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2026; 

6) głosów ważnych oddano 1971; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MACIOSZEK Michał Wincenty; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DUDEK Wojciech Sławomir; 

c) lista nr 23 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁUKASIK Lechosław Adam; 

d) lista nr 24 ― KWW MIROSŁAW BLASKI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MACH Jan Paweł, 

 ― MROWIEC Damian Krzysztof; 

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 3675; 

4) karty do głosowania wydano 1918 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1917; 

6) głosów ważnych oddano 1864; 

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: 

 ― KACZMARCZYK Grzegorz; 

b) lista nr 23 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MURAS Adam Piotr; 

c) lista nr 24 ― KWW MIROSŁAW BLASKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POTYSZ Teresa Aniela, 

 ― SZOLA Piotr Dariusz, 

 ― KALUS-GRZEGORZEK Joanna Ewa; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4738; 

4) karty do głosowania wydano 2637 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2631; 

6) głosów ważnych oddano 2535; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUREK Janusz Józef; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZWEDA Mateusz Adam; 

c) lista nr 23 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WYCISŁO Stanisław Wincenty; 

d) lista nr 24 ― KWW MIROSŁAW BLASKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAZDA Rajmund Piotr, 

 ― KIECKA Damian Krzysztof, 

 ― KURASZ Joanna Iwona; 

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 3925, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2174 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2173; 

6) głosów ważnych oddano 2126; 

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: 

 ― RATKA Adam Władysław; 

b) lista nr 23 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GIEL Krzysztof Kazimierz; 
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c) lista nr 24 ― KWW MIROSŁAW BLASKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BORTLIK Grażyna Gabriela, 

 ― SPENDEL Jan Romuald, 

 ― MATUSZCZYK Grażyna Krystyna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miasta Piekary Śląskie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 43358. 

3. Karty do głosowania wydano 22800 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22794 osób, to jest 

52,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 22213, to jest 97,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 581, to jest 2,55% 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 388, to jest 66,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 193, to jest 

33,22%  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 18 KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ; 

3) lista nr 20 KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15059; 
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4) karty do głosowania wydano 7892 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7890; 

6) głosów ważnych oddano 7685; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKOTAREK Agnieszka Katarzyna, 

 ― PAPAJA Piotr Jacek; 

b) lista nr 18 ― KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PRZYWARA Zenon Franciszek; 

c) lista nr 20 ― KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WARCZOK Helena Maria, 

 ― PLAJZNER Stanisław Ryszard, 

 ― WYMYSŁO Andrzej Stanisław, 

 ― KEMPYS Mariusz Maciej, 

 ― PLISZKA Daniel Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13349; 

4) karty do głosowania wydano 7038 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7038; 

6) głosów ważnych oddano 6852; 

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: 

 ― GRUSZCZYK Małgorzata Janina; 

b) lista nr 18 ― KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WYMYSŁO Czesław Stanisław; 

c) lista nr 20 ― KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― UMIŃSKA-DURAJ Sława Matylda, 

 ― CZEMPIEL Maciej Jakub, 
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 ― CIUPIŃSKA-SZOSKA Natalia Anna, 

 ― WESOŁOWSKI Tomasz Emanuel, 

 ― FELDERHOFF Marcin Łukasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14950; 

4) karty do głosowania wydano 7870 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7866; 

6) głosów ważnych oddano 7676; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUCHWALD Piotr Franciszek, 

 ― TARGOŚ Mateusz Robert; 

b) lista nr 18 ― KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORFANTY Stanisław Andrzej, 

 ― KRAUZA Jerzy Grzegorz; 

c) lista nr 20 ― KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚCIEBIOROWSKI Łukasz Andrzej, 

 ― TURZAŃSKI Krzysztof Aleksander, 

 ― WIECZOREK Tadeusz Józef, 

 ― SZOŁTYSIK Bartosz Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40292. 

3. Karty do głosowania wydano 22966 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22930 osób, to jest 

56,91% uprawnionych do głosowania. 



637 

5. Głosów ważnych oddano 22285, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 645, to jest 2,81% 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 387, to jest 60,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 258, to jest 

40,00%  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 ZIEMIA PSZCZYŃSKA; 

3) lista nr 22 KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA; 

4) lista nr 23 KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10875; 

4) karty do głosowania wydano 6222 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6205; 

6) głosów ważnych oddano 6026; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna, 

 ― KOPIEC Henryk Franciszek; 

b) lista nr 20 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STIEBER Maciej Roman, 

 ― DUTKOWSKI Marek Piotr; 

c) lista nr 23 ― KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LEKI Marcelina Ewa, 
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 ― SZOSTAK Maria Danuta; 

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 8791; 

4) karty do głosowania wydano 4966 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4961; 

6) głosów ważnych oddano 4850; 

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: 

 ― SZKLORZ Marek Ludwik; 

b) lista nr 20 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GARDIASZ Arkadiusz Maciej, 

 ― KUCZERA Grzegorz Konrad; 

c) lista nr 23 ― KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOPOT-ZEMBOK Barbara Joanna, 

 ― FUŁAWKA Krystyna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11432; 

4) karty do głosowania wydano 6541 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6546; 

6) głosów ważnych oddano 6366; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŃKA Andrzej Łukasz, 

 ― WRÓBEL Rafał Stanisław; 

b) lista nr 20 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DYRDA Renata Małgorzata; 
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c) lista nr 22 ― KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSIK Barbara Maria, 

 ― KUBIS Jacek Damian; 

d) lista nr 23 ― KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZOTKA Leszek Jacek, 

 ― WOJTANOWICZ Andrzej Marian; 

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 9194; 

4) karty do głosowania wydano 5237 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5218; 

6) głosów ważnych oddano 5043; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIEBURA Michał Jerzy, 

 ― RABASZOWSKI Piotr Marian; 

b) lista nr 20 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOJCIECHOWSKA-SMOLARZ Marta Magdalena; 

c) lista nr 22 ― KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TETLA Łukasz Benedykt; 

d) lista nr 23 ― KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKROBOL Dariusz Mariusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Miasta Racibórz 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42137. 

3. Karty do głosowania wydano 19339 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19303 osób, to jest 

45,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 18496, to jest 95,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 807, to jest 4,18% 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 362, to jest 44,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 445, to jest 

55,14%  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 20 KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ; 

2) lista nr 21 KWW TAK.; 

3) lista nr 22 KWW MICHAŁA FITY; 

4) lista nr 23 KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ 

WIELKI; 

5) lista nr 24 KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13273; 

4) karty do głosowania wydano 5947 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5938; 

6) głosów ważnych oddano 5676; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 20 ― KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NOWACKA Ludmiła Elżbieta; 

b) lista nr 22 ― KWW MICHAŁA FITY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GALLI Józef Alojzy; 

c) lista nr 23 ― KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ 

WIELKI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RONIN Anna Kazimiera, 

 ― KLIMA Piotr Paweł; 

d) lista nr 24 ― KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FICA Marcin Sebastian, 

 ― HENEK-WYPIOR Justyna Maria, 

 ― KULIGA Michał Adam; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14042; 

4) karty do głosowania wydano 6253 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235; 

6) głosów ważnych oddano 5966; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 22 ― KWW MICHAŁA FITY uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZERNER Marian Aleksander, 

 ― SZUKALSKI Michał Stanisław; 

b) lista nr 23 ― KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ 

WIELKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TOMASZEWSKA Zuzanna Urszula, 

 ― FIOŁKA Leon, 

 ― KUSY Magdalena Wiesława; 

c) lista nr 24 ― KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― BOROWIK Stanisław, 

 ― OSTROWICZ Witold Cezary, 

 ― WYGLENDA Eugeniusz Henryk; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14822; 

4) karty do głosowania wydano 7139 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7130; 

6) głosów ważnych oddano 6854; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 20 ― KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KLIMASZEWSKA Krystyna Barbara; 

b) lista nr 21 ― KWW TAK. uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOBYLAK Zygmunt Zenon; 

c) lista nr 22 ― KWW MICHAŁA FITY uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FITA Michał Roman, 

 ― SZUKALSKA Anna Beata; 

d) lista nr 23 ― KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ 

WIELKI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POLOWY Dariusz Jerzy, 

 ― WACŁAWCZYK Anna Barbara; 

e) lista nr 24 ― KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LENK Mirosław, 

 ― MAINUSZ Henryk Hubert; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Miasta Ruda Śląska 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106797, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 49447 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49376 osób, to jest 

46,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 48327, to jest 97,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1049, to jest 2,12% 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 671, to jest 63,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 378, to jest 

36,03%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW ŚPR; 

5) lista nr 19 KWW GRAŻYNY DZIEDZIC. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 33071; 

4) karty do głosowania wydano 14829 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14799; 

6) głosów ważnych oddano 14499; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKOWRONEK Aleksandra Maria, 

 ― SZYMAŃSKI Marek Szymon, 

 ― KUCHARSKI Władysław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WESOŁY Marek Jacek, 

 ― TOBISZOWSKA Dorota Jolanta; 

c) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DZIEDZIC Grażyna, 

 ― PŁASZCZYK Agnieszka Barbara, 

 ― JAROCKI Jacek Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23326, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 9850 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9849; 

6) głosów ważnych oddano 9585; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STANIA Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Stefania, 

 ― WESOŁY Dariusz Piotr; 

c) lista nr 18 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUBICA Roman Marceli; 
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d) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIEROŃCZYK Michał Walerian, 

 ― HANDLER Grzegorz Eugeniusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27629, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 13573 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13548; 

6) głosów ważnych oddano 13283; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TKOCZ Wioletta Janina, 

 ― WODARSKI Łukasz Wojciech; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MYSZUR Kazimierz Józef, 

 ― KOREK Katarzyna Irena; 

c) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRZYSTECZKO Anna Monika, 

 ― HANKE Witold Leszek; 

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 22771; 

4) karty do głosowania wydano 11195 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11180; 

6) głosów ważnych oddano 10960; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHMIELEWSKA Ewa Maria, 

 ― WYPIOR Rafał Arkadiusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAKUZA Mariusz Adam, 

 ― PIEROŃCZYK Marcin Tomasz; 

c) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RODZOCH Krzysztof Bogusław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Miasta Rybnika 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105970, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 52702 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 52641 osób, to jest 

49,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 51309, to jest 97,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1332, to jest 2,53% 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 712, to jest 53,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 620, to jest 

46,55%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 



647 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ; 

4) lista nr 20 KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI; 

5) lista nr 21 KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29166, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 15533 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15507; 

6) głosów ważnych oddano 15119; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KILJAŃCZYK Wojciech Piotr, 

 ― SZAFRANIEC Krzysztof Sylwester; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LAZAR Jerzy Bolesław, 

 ― SĄCZEK Andrzej Stanisław; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIASKOWY Małgorzata Maria, 

 ― WAŁACH Krystyna Maria; 

d) lista nr 20 ― KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MULARCZYK Jacek Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25651; 
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4) karty do głosowania wydano 11837 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11825; 

6) głosów ważnych oddano 11558; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KŁOSEK Łukasz Piotr; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZUTKA Mirela Elżbieta, 

 ― PAŁKA Tadeusz Władysław, 

 ― BRZÓZKA Joanna Dominika; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MURA Jan Rafał, 

 ― WIŚNIEWSKI Mariusz Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25434, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 12021 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12008; 

6) głosów ważnych oddano 11637; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUCZERA Piotr Paweł, 

 ― LUBSZCZYK Zbigniew Aleksander; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZWEDA Arkadiusz Stanisław, 

 ― WĘGLORZ Mariusz Szymon; 
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c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOHUT Grażyna Jolanta; 

d) lista nr 20 ― KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOJACZEK Andrzej Stanisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25719; 

4) karty do głosowania wydano 13311 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13301; 

6) głosów ważnych oddano 12995; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KURPANIK Franciszek Jan, 

 ― KNESZ Radosław Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DWORNIK Łukasz, 

 ― SZYMURA Karol Bogusław; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MASŁOWSKI Piotr Paweł; 

d) lista nr 20 ― KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHMIELIŃSKI Michał Józef; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Miasta Rydułtowy 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16665. 

3. Karty do głosowania wydano 8561 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8552 osób, to jest 

51,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8327, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 225, to jest 2,63% 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 122, to jest 54,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 103, to jest 

45,78%  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 21 KWW SAMORZĄDNI RAZEM; 

3) lista nr 22 KW MOJE MIASTO; 

4) lista nr 23 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA; 

5) lista nr 24 KWW ZDROWE RYDUŁTOWY. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6315; 

4) karty do głosowania wydano 3243 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3240; 

6) głosów ważnych oddano 3154; 

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: 
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 ― SZLACHTA Dariusz Roman; 

b) lista nr 21 ― KWW SAMORZĄDNI RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SŁADEK Stefan, 

 ― PIERCHAŁA Michał Jan; 

c) lista nr 22 ― KW MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MESLIK Adam Jan, 

 ― BARON Barbara; 

d) lista nr 23 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAJĄC Halina, 

 ― KOŹLIK Wojciech; 

e) lista nr 24 ― KWW ZDROWE RYDUŁTOWY uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ANIELSKA Teresa Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4798; 

4) karty do głosowania wydano 2500 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2495; 

6) głosów ważnych oddano 2435; 

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: 

 ― KUBALA Joanna Katarzyna; 

b) lista nr 21 ― KWW SAMORZĄDNI RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZALENGA Sławomir Stanisław; 

c) lista nr 22 ― KW MOJE MIASTO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRAJCZOK Grzegorz Mieczysław; 

d) lista nr 23 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOJCIECHOWSKA Barbara Maria, 

 ― WRÓBLEWSKI Jerzy Andrzej, 
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 ― PORĘBA Maciej Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5552; 

4) karty do głosowania wydano 2818 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2817; 

6) głosów ważnych oddano 2738; 

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: 

 ― BRZEZINA Wiesław Jan; 

b) lista nr 21 ― KWW SAMORZĄDNI RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PAWŁOWICZ Barbara Krystyna; 

c) lista nr 22 ― KW MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WYSTYRK Marek Krzysztof, 

 ― CIURKO Wiesława Bronisława; 

d) lista nr 23 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZWAN Lucjan Stefan, 

 ― BRZONKALIK-SKOWRONEK Małgorzata Elżbieta, 

 ― KOŁODZIEJ Alicja Jolanta; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Miasta Siemianowice Śląskie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 51901. 

3. Karty do głosowania wydano 27415 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27381 osób, to jest 

52,76% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 26443, to jest 96,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 938, to jest 3,43% 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 513, to jest 54,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 425, to jest 

45,31%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KWW SAMORZĄDOWCY 2018; 

5) lista nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA SIEMIANOWIC A ZASADY-

CHORAB; 

6) lista nr 20 KWW RAFAŁ PIECH SMS. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12835; 

4) karty do głosowania wydano 5787 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5786; 

6) głosów ważnych oddano 5544; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SIEGEL Paweł Rafał; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― URBAŃCZYK Marek Jan; 

c) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― KRĄŻEK Aleksandra Anna; 

d) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANOTA Marcin Rafał, 

 ― NYCZ Jan Dominik, 

 ― PIECH Alicja Aniela; 

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 10157; 

4) karty do głosowania wydano 5131 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5126; 

6) głosów ważnych oddano 4917; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOŚCINIAK Andrzej Jerzy; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PATYK- PŁUCIENNIK Barbara; 

c) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MÓL Grzegorz Jan, 

 ― PIECZYKOLAN Bartłomiej Jan, 

 ― WAŃCZURA Bartosz Bogdan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14442; 

4) karty do głosowania wydano 8519 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8506; 

6) głosów ważnych oddano 8263; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― GOŚCINIAK Małgorzata Ewa; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROSICKI Łukasz Krzysztof; 

c) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BECKER Jerzy Adam; 

d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA SIEMIANOWIC A ZASADY-

CHORAB uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZASADA- CHORAB Anna; 

e) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWARA Tomasz Ireneusz, 

 ― PIECH Rafał Marian; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14467; 

4) karty do głosowania wydano 7978 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7963; 

6) głosów ważnych oddano 7719; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SIWIEC-MAGIELNICKA Karina Bernardyna; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CEBULA Adam Roman; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SOBCZYK Danuta Elżbieta; 

d) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JURKIEWICZ Grzegorz Kazimierz; 

e) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAŁECKA Beata Dorota, 
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 ― OMELAN Marek; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Miejskiej Skoczowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20807. 

3. Karty do głosowania wydano 10650 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10649 osób, to jest 

51,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 10309, to jest 96,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 340, to jest 3,19% 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 210, to jest 61,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 130, to jest 

38,24%  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 22 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY SKOCZÓW; 

3) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW; 

4) lista nr 24 KWW STEFANA CHRAPKA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6122; 

4) karty do głosowania wydano 3106 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3106; 

6) głosów ważnych oddano 3012; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SITKO Mirosław Krzysztof, 

 ― DUDA - MICHALAK Joanna Maria; 

b) lista nr 22 ― KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY SKOCZÓW uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRODNIEWICZ Maria Danuta, 

 ― IDASIAK Irena Maria; 

c) lista nr 23 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSZCZÓŁKA Tomasz Grzegorz, 

 ― ŻAGAN Marek Roman; 

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 5123; 

4) karty do głosowania wydano 2586 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2585; 

6) głosów ważnych oddano 2488; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BARANOWSKI Zdzisław Zygmunt, 

 ― ROHNKA Mateusz; 

b) lista nr 22 ― KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY SKOCZÓW uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DEDIO Rajmund Marian, 

 ― PAPKALA Teresa Maria, 

 ― MICHALAK Tomasz Rafał; 

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 4711; 
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4) karty do głosowania wydano 2428 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2428; 

6) głosów ważnych oddano 2362; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYNDLER Monika, 

 ― POMPER Franciszek Błażej, 

 ― BOCEK Lucyna Maria; 

b) lista nr 23 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIENIEK Maciej, 

 ― KRUŻOŁEK Jacek Arkadiusz; 

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 4851; 

4) karty do głosowania wydano 2530 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2530; 

6) głosów ważnych oddano 2447; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LUDKA Rafał Marek, 

 ― SZWARC Mirosław Marek; 

b) lista nr 22 ― KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY SKOCZÓW uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DRÓZD Ryszard Paweł, 

 ― ROMAŃSKA Halina; 

c) lista nr 23 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MALIK Jerzy; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 33. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sosnowcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162828. 

3. Karty do głosowania wydano 83973 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 83837 osób, to jest 

51,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81680, to jest 97,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2157, to jest 2,57% 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 1094, to jest 50,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1063, to jest 

49,28%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA"; 

5) lista nr 20 KW SOSNOWICZANIE Z KAROLEM WINIARSKIM. 
 

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 31288; 

4) karty do głosowania wydano 15943 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15878; 

6) głosów ważnych oddano 15403; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZOTA Ewa Marzena, 

 ― GÓRSKI Bartosz Jacek; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NITWINKO Wojciech Marcin, 

 ― ŁUKAWSKI Ryszard Antoni; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZMARZLIŃSKA - KULIK Renata Teresa; 

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 35870; 

4) karty do głosowania wydano 19011 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 19003; 

6) głosów ważnych oddano 18512; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHĘCIŃSKI Arkadiusz Janusz, 

 ― ZAJĄC Michał Łukasz, 

 ― KAŹMIERCZAK Michał Marek; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WCISŁO Michał Piotr; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WELON Grażyna Danuta; 

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 29462; 
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4) karty do głosowania wydano 15447 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15407; 

6) głosów ważnych oddano 14989; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MENTEL Grzegorz Łukasz, 

 ― KULAWIAK Wojciech Marek; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OCIEPKA Piotr Radosław; 

c) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOJTUSIAK Paweł, 

 ― DUDEK Piotr Tomasz; 

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 34693; 

4) karty do głosowania wydano 18204 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 18189; 

6) głosów ważnych oddano 17853; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLKO Wanda, 

 ― ŻURAWSKI Damian Marcin; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LITEWKA Łukasz Karol; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOKOŁOWSKI Tadeusz; 

d) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WNUK Kamil Wiesław; 
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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 31515; 

4) karty do głosowania wydano 15368 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15360; 

6) głosów ważnych oddano 14923; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOCHENEK Mateusz Andrzej, 

 ― BYSZEWSKI Zbigniew Jan; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NIEDZIELA Tomasz Damian; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DUDEK Jacek Piotr; 

d) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRAWIEC Łukasz Mirosław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 38111. 

3. Karty do głosowania wydano 18004 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17999 osób, to jest 

47,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 17447, to jest 96,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 552, to jest 3,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 360, to jest 65,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 192, to jest 

34,78%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 18 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC; 

3) lista nr 19 KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE; 

4) lista nr 20 KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE. 
 

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 9898; 

4) karty do głosowania wydano 4817 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4815; 

6) głosów ważnych oddano 4689; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁATAŚ Rafał Adrian; 

b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUREK Henryk Antoni, 

 ― GARBACIOK Jadwiga Maria; 

c) lista nr 19 ― KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BEGER Daniel Robert; 
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d) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BAWEJ Marcin Henryk; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9869; 

4) karty do głosowania wydano 4621 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4617; 

6) głosów ważnych oddano 4470; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WICHURA Dorota Małgorzata, 

 ― JANKOWIAK Adam Andrzej; 

b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KARCZ Bartosz Artur, 

 ― OWOC-KANIA Urszula Maria; 

c) lista nr 19 ― KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAWŁOWSKI Artur Ireneusz; 

d) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŚWIERK Rafał Ernest; 

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 8776; 

4) karty do głosowania wydano 4177 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4179; 

6) głosów ważnych oddano 4043; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRUDNIOK Tomasz Adam; 

b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRÓL Gerda Elżbieta, 

 ― WOJCIECHOWSKA-ZBYLUT Bożena Ewa; 

c) lista nr 19 ― KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BEGER Agnieszka Magdalena; 

d) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUBAS Mariusz Jacek; 

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 9568; 

4) karty do głosowania wydano 4389 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4388; 

6) głosów ważnych oddano 4245; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSTEMPSKI Dawid Adam; 

b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POGODA Zofia Bronisława, 

 ― RESPONDEK Łukasz Jerzy; 

c) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWAK Zbigniew Adam, 

 ― MALCHEREK Dawid Dariusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 35. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47703. 

3. Karty do głosowania wydano 25151 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25128 osób, to jest 

52,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24517, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 611, to jest 2,43% 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 342, to jest 55,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 269, to jest 

44,03%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 23 KW NASZ SAMORZĄD; 

4) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14695; 

4) karty do głosowania wydano 7161 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7156; 

6) głosów ważnych oddano 6962; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚLEPACZUK Jarosław, 

 ― KRÓL-SKOWRON Aleksandra Dorota; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRZĘDA Mirosław Jerzy, 

 ― MATEJA Mirosław Norbert; 

c) lista nr 24 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TUSZYŃSKA Jolanta, 

 ― MROZEK Robert Marek, 

 ― WARDA Dariusz Robert; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16527; 

4) karty do głosowania wydano 9428 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9415; 

6) głosów ważnych oddano 9222; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZĘSNY Piotr, 

 ― WOJEWODZIC Janusz Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GĘBKA Jan Andrzej, 

 ― KUPNY Mariusz Paweł; 

c) lista nr 24 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZECH Arkadiusz Jerzy, 

 ― KOWALSKI Feliks Wojciech, 

 ― ZIENTKOWSKI Stefan Jan, 

 ― KOSMAŁA Justyna Ewa; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16481; 

4) karty do głosowania wydano 8562 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8557; 

6) głosów ważnych oddano 8333; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GARUS Łukasz Rafał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚNIETKA Janusz Tadeusz, 

 ― KOMENDERSKI Andrzej Józef; 

c) lista nr 23 ― KW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PORADA Marek Leszek; 

d) lista nr 24 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKRABACZEWSKI Piotr Józef, 

 ― NOWAK Franciszek Andrzej, 

 ― PIEGZA Beata Barbara, 

 ― WOLNIK Adrian Oskar; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 36. 

Wybory do Rady Miasta Tychy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 98790, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 51017 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 50960 osób, to jest 

51,58% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 49946, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1014, to jest 1,99% 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 594, to jest 58,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 420, to jest 

41,42%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW TYCHY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ; 

5) lista nr 19 KW INICJATYWA TYSKA; 

6) lista nr 20 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY. 
 

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 19584, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 10055 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10032; 

6) głosów ważnych oddano 9815; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TWARDZIK Józef; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SKAPCZYK Anita Maria; 

c) lista nr 18 ― KW TYCHY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WENCEPEL Dariusz Grzegorz; 

d) lista nr 19 ― KW INICJATYWA TYSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOBOCIŃSKI Sławomir; 

e) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRÓL Krzysztof Jan; 

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 19768; 

4) karty do głosowania wydano 9588 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9576; 

6) głosów ważnych oddano 9352; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZARNOTA Wojciech Marcin; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOŁODZIEJCZYK Grzegorz Tadeusz; 

c) lista nr 18 ― KW TYCHY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DANIELCZYK Edyta Małgorzata; 

d) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DZIUBA Andrzej Józef, 

 ― GAJDAS Lidia Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19648; 

4) karty do głosowania wydano 10798 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10799; 

6) głosów ważnych oddano 10586; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻELAZNY Rafał Grzegorz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁOSZ Marek Leszek, 

 ― OLEKSIAK Iwona Magdalena; 

c) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAŹDZIOREK-PAWLIK Urszula Łucja, 

 ― PODMOKŁY Mieczysław Antoni; 

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 19254; 

4) karty do głosowania wydano 9570 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9563; 

6) głosów ważnych oddano 9391; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GWÓŹDŹ Grzegorz Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HAJDUK Jarosław Artur, 

 ― WRÓBEL Sławomir Piotr; 

c) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KONIECZNA Barbara Józefa, 

 ― WOŹNIAK Krzysztof Jan; 

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 20536; 

4) karty do głosowania wydano 11006 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10990; 

6) głosów ważnych oddano 10802; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRAMATYKA Maciej Jacek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KŚCIUCZYK Andrzej Kazimierz, 

 ― WYSOCKA-SIEMBIGA Aleksandra Maria; 

c) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KASPERCZYK Michał Ryszard, 

 ― KOSOWSKA-PAWŁOWICZ Patrycja Barbara; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 37539. 

3. Karty do głosowania wydano 19585 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19550 osób, to jest 

52,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 18977, to jest 97,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 573, to jest 2,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 242, to jest 42,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 331, to jest 

57,77%  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 21 KW "ZGODA I ROZWÓJ"; 

3) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA; 

4) lista nr 23 KW GŁOS POKOLEŃ; 

5) lista nr 24 KW WODZISŁAW 2.0; 

6) lista nr 25 KWW NASZ WODZISŁAW. 
 

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 8398; 

4) karty do głosowania wydano 4573 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4557; 

6) głosów ważnych oddano 4437; 

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: 

 ― WARCOK Krystyna Maria; 

b) lista nr 21 ― KW "ZGODA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRÓLICZEK Adam Alojzy; 

c) lista nr 22 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ELSNER Jakub; 

d) lista nr 25 ― KWW NASZ WODZISŁAW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHŁAPEK Eugeniusz Czesław, 
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 ― CZYŻAK Jan Roman; 

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 9473; 

4) karty do głosowania wydano 5081 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5065; 

6) głosów ważnych oddano 4938; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PLEWNIA Marian Tadeusz, 

 ― SZYMANIEC Józef Marian; 

b) lista nr 23 ― KW GŁOS POKOLEŃ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BLAZY Mariusz Artur; 

c) lista nr 25 ― KWW NASZ WODZISŁAW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OGRODNIK Eugeniusz Józef, 

 ― KALINOWSKA Izabela 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 9390; 

4) karty do głosowania wydano 4259 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4259; 

6) głosów ważnych oddano 4112; 

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: 

 ― KAPCIAK Roman Stanisław; 

b) lista nr 22 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZWAGRZAK Dezyderiusz Dariusz; 

c) lista nr 24 ― KW WODZISŁAW 2.0 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― CHRZĄSZCZ Łukasz Michał; 

d) lista nr 25 ― KWW NASZ WODZISŁAW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZAMATOWICZ Roman, 

 ― SKUPIEŃ Ireneusz Kazimierz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10278; 

4) karty do głosowania wydano 5672 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5669; 

6) głosów ważnych oddano 5490; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JĘDRYKA Adrian Michał, 

 ― PTAK Lidia Benedykta; 

b) lista nr 21 ― KW "ZGODA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PIETYRA Grażyna Teresa; 

c) lista nr 22 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRZYBACZ Stefan; 

d) lista nr 25 ― KWW NASZ WODZISŁAW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRABOWIECKI Jan Marcin, 

 ― RYCHLIK Czesław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Miasta Zabrze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130161. 

3. Karty do głosowania wydano 53531 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 53601 osób, to jest 

41,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 52117, to jest 97,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1484, to jest 2,77% 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 798, to jest 53,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 686, to jest 

46,23%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK; 

5) lista nr 19 KW LEPSZE ZABRZE. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31761; 

4) karty do głosowania wydano 11691 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11690; 

6) głosów ważnych oddano 11395; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLICHWER Tomasz Andrzej, 

 ― OLEJNICZAK Grzegorz Leonard, 

 ― CIEŚLA Alojzy Maciej; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― MARKISCH Sebastian Ryszard; 

c) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIENCHOR Joachim, 

 ― BIENIEK Janusz Józef; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31250; 

4) karty do głosowania wydano 13770 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13857; 

6) głosów ważnych oddano 13485; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAU Marian Eugeniusz, 

 ― HARASIMOWICZ Adam Damian; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― REISS Ferdynand Wilhelm; 

c) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LEWANDOWSKI Krzysztof, 

 ― CHRZĘSTEK-BAR Łucja Katarzyna; 

d) lista nr 19 ― KW LEPSZE ZABRZE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRYGIEL Rafał Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35345; 

4) karty do głosowania wydano 14662 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14656; 

6) głosów ważnych oddano 14230; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



678 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLICHWER Mariola Magdalena, 

 ― JUROSZEK Przemysław Dawid; 

b) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DZIĘBOWSKI Sebastian; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ILEWSKI Adam, 

 ― TUREK Grzegorz; 

d) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria, 

 ― JONECKO Krystian Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31805; 

4) karty do głosowania wydano 13408 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13398; 

6) głosów ważnych oddano 13007; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUPNIEWSKA Agnieszka Małgorzata, 

 ― POTYKA Urszula Teresa; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORÓWKA Borys Aleksander; 

c) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WALERJAŃSKI Dariusz; 

d) lista nr 19 ― KW LEPSZE ZABRZE uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻBIKOWSKI Kamil Piotr, 

 ― LUBOWIECKI Grzegorz; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zawierciu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40359. 

3. Karty do głosowania wydano 21687 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21660 osób, to jest 

53,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 20910, to jest 96,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 750, to jest 3,46% 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 370, to jest 49,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 380, to jest 

50,67%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 21 KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW; 

5) lista nr 22 KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA; 

6) lista nr 23 KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ; 

7) lista nr 24 KWW SYMPATYCY ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ 

K.PERONIA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13836; 

4) karty do głosowania wydano 7660 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7651; 

6) głosów ważnych oddano 7404; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAZIRÓD Paweł Stefan, 

 ― KUREK Dariusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHAWUŁA Beata Agnieszka, 

 ― GOLENIA Mariusz Grzegorz; 

c) lista nr 21 ― KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JANIK-JAWORSKA Joanna Anna; 

d) lista nr 23 ― KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MACH Ryszard Stefan; 

e) lista nr 24 ― KWW SYMPATYCY ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ 

K.PERONIA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRZEBIELUCH Edyta Agnieszka; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13909; 

4) karty do głosowania wydano 7336 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7324; 

6) głosów ważnych oddano 7077; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MIĆKA Ewa Małgorzata; 
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b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RADOSZ Jerzy Paweł; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAJOS Martyna Marzena, 

 ― MÓL Henryk; 

d) lista nr 21 ― KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRIM Witold Bolesław; 

e) lista nr 22 ― KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KONARSKI Łukasz Sebastian; 

f) lista nr 23 ― KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PACIA Tomasz Alfred; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12614; 

4) karty do głosowania wydano 6691 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6685; 

6) głosów ważnych oddano 6429; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORNOBIS - WIECZOREK Elżbieta, 

 ― ŚWIDERSKI Damian Łukasz; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MYSZKOWSKI Michał Marcin; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIETRAS Paulina Anna, 

 ― ZAMORA Ryszard Władysław; 
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d) lista nr 21 ― KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WESOŁOWSKA Justyna Anna; 

e) lista nr 22 ― KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TREPKA Przemysław Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Miasta Żory 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46908, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 24416 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24389 osób, to jest 

51,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23827, to jest 97,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 562, to jest 2,30% 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 392, to jest 69,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 170, to jest 

30,25%  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 18 KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ; 

3) lista nr 19 KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12723, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 6952 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6946; 

6) głosów ważnych oddano 6797; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WAWRZYCZEK Daniel Emilian, 

 ― MENTLIK Krzysztof Antoni; 

b) lista nr 18 ― KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚWIERCZEK Dawid Grzegorz, 

 ― NOWACKA Anna Marieta; 

c) lista nr 19 ― KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOSZTYŁA Piotr, 

 ― KUŚ Arkadiusz Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12091; 

4) karty do głosowania wydano 6206 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6206; 

6) głosów ważnych oddano 6029; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMAŃSKI Dariusz, 

 ― HUZAREWICZ Piotr Jan; 
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b) lista nr 18 ― KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GASZKA Anna Małgorzata, 

 ― KRÓWKA Zbigniew Andrzej; 

c) lista nr 19 ― KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOCHA Waldemar Andrzej, 

 ― HRYCAK Jolanta Bożena; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11526, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 5412 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5400; 

6) głosów ważnych oddano 5268; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIKETA Jacek Władysław, 

 ― KSIĄŻEK Grzegorz Henryk; 

b) lista nr 18 ― KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCINIAK Jerzy; 

c) lista nr 19 ― KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIŁEK Michał Jan, 

 ― OWCZAREK Kamil Michał, 

 ― FIEDOR Barbara Ewa; 

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 10568; 

4) karty do głosowania wydano 5846 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5837; 

6) głosów ważnych oddano 5733; 
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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: 

 ― KUREK Krzysztof; 

b) lista nr 18 ― KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DAJKA Kazimierz Konrad, 

 ― ŁUKASIEWICZ Władysław; 

c) lista nr 19 ― KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAROSZEK Wojciech Robert, 

 ― KEMPNY Jadwiga Teresa; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żywcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25245. 

3. Karty do głosowania wydano 14741 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14741 osób, to jest 

58,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 14250, to jest 96,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 491, to jest 3,33% 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 242, to jest 49,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 249, to jest 

50,71%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 
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2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO; 

4) lista nr 24 KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA. 
 

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 5679; 

4) karty do głosowania wydano 3327 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3325; 

6) głosów ważnych oddano 3211; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOGACZ Bogusław Lucjan; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TRZOP Tadeusz; 

c) lista nr 24 ― KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZLAGOR Antoni Paweł, 

 ― BRĄCZEK Robert Adam, 

 ― SZCZEPANIK Paweł Edward; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7457; 

4) karty do głosowania wydano 4403 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4405; 

6) głosów ważnych oddano 4242; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIDZYK Andrzej Jan, 

 ― SZPILA Leszek Adam; 

b) lista nr 22 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GREŃ Krzysztof Wojciech, 

 ― STASICA Piotr Wiesław; 

c) lista nr 24 ― KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KASTELIK Marian Stanisław, 

 ― WRÓBEL Marcin Krzysztof; 

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 6229; 

4) karty do głosowania wydano 3412 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3412; 

6) głosów ważnych oddano 3316; 

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: 

 ― LEŚKO Judyta Anna; 

b) lista nr 22 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GLAS Grzegorz Bogusław; 

c) lista nr 24 ― KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOWIN Jarosław, 

 ― FIGURA Mirosław Tadeusz, 

 ― GŁAZOWSKI Grzegorz Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5880; 

4) karty do głosowania wydano 3599 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3599; 

6) głosów ważnych oddano 3481; 

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: 

 ― GOWIN Edyta Agata; 

b) lista nr 22 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZUL Marek, 

 ― MARSZAŁEK Krzysztof Stanisław; 

c) lista nr 24 ― KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FRUKACZ Mariusz Jan, 

 ― MACIEJOWSKI Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955. 

3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% 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 1142, to jest 41,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest 

58,70%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA; 

5) lista nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO; 

6) lista nr 20 KWW MARCIN LAZAR. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 23596; 

4) głosów ważnych oddano 22619; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZALENIEC Sebastian Adrian, 

 ― MENTEL Halina Jadwiga, 

 ― ADAMCZYK Rafał Jan, 

 ― PAWĘZOWSKA Anna Ewa; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WATOŁA Arkadiusz Czesław, 

 ― PRUSZOWSKA-MIKOŁAJCZAK Agnieszka Grażyna, 

 ― MACIEJEWSKA Katarzyna Anna; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYDŁOWSKI Adam Stanisław, 

 ― ŁAPAJ Bożena Irena; 
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d) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SMÓŁKA Bartosz Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14784; 

4) głosów ważnych oddano 14138; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRAD Jerzy Leon; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DROŻDŻOWSKI Mateusz Andrzej; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała 

4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POWAŁKA Jan Bogusław, 

 ― ZAWIŁA Beata, 

 ― RAJCA Marek, 

 ― SZALENIEC Iwona Teresa; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13398; 

4) głosów ważnych oddano 12872; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MUCHA Jan; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOWALIK Dorota Halina; 

c) lista nr 18 ― KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GAJDZIK Zofia Halina; 
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d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WALUSZCZYK Dariusz Marcin; 

e) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PAWŁOWSKA-DYSZY Monika Anna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14701; 

4) głosów ważnych oddano 14085; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIEROŃSKA Ewa Katarzyna, 

 ― KOZIEŁ Marian Leopold, 

 ― GARCZARCZYK Cezary Konstanty; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TRZCIONKA Włodzimierz Walerian; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOCOT Rafał Jan; 

d) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WĄTOR Angelika Weronika; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Bielskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128559. 

3. Karty do głosowania wydano 70975 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 70908 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 68348, to jest 96,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2560, to jest 3,61% 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 1251, to jest 48,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1309, to jest 

51,13%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA; 

4) lista nr 19 KW NOWA INICJATYWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13356; 

4) głosów ważnych oddano 12860; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BYLOK Zdzisław Edward; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HERZYK Józef; 

c) lista nr 18 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOROWSKI Jan Roman, 

 ― GAŃCZARCZYK Władysława, 

 ― CZADER Jacek Tadeusz; 
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d) lista nr 19 ― KW NOWA INICJATYWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZAWADA Wojciech Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 19425; 

4) głosów ważnych oddano 18840; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ADAMSKA Barbara Lucyna, 

 ― RZEPECKI Artur Rafał; 

b) lista nr 18 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIĘTA Stanisław Józef, 

 ― GRECZKA Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 19 ― KW NOWA INICJATYWA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOTOWICZ Grzegorz Leon, 

 ― BADOWSKI Zdzisław, 

 ― KMIECIK-WRONOWICZ Ewa Maria, 

 ― DZIKI Marcin Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11735; 

4) głosów ważnych oddano 11304; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GAWĘDA Grzegorz Ryszard; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STANCLIK Jan, 

 ― PASIERBEK Łukasz Grzegorz; 
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c) lista nr 18 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUBIK Jerzy, 

 ― NIKIEL Dorota Beata; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13116; 

4) głosów ważnych oddano 12594; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUĆKA Edward Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZETYŃSKI Grzegorz Władysław, 

 ― CHODOROWSKI Krzysztof Jakub; 

c) lista nr 18 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PŁONKA Andrzej Antoni, 

 ― GRABKA-GRZECHYNIA Gabriela; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13276; 

4) głosów ważnych oddano 12750; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GABOR Grzegorz Zdzisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚWIERCZEK Józef Antoni, 

 ― JANICA-PIECHOTA Janina; 
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c) lista nr 18 ― KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BYRDY-PRZYBYŁA Helena, 

 ― CAPUTA Adam Urban; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46229. 

3. Karty do głosowania wydano 27141 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27093 osób, to jest 

58,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 25976, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1117, to jest 4,12% 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 592, to jest 53,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest 

47,00%  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 18 KWW POROZUMIENIE - SBL; 

3) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK"; 

4) lista nr 20 KWW PWS; 

5) lista nr 21 KW ŚPR. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8618; 

4) głosów ważnych oddano 8202; 

5) 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: 

 ― BARON Andrzej Stanisław; 

b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHAJDAS Kazimierz Czesław; 

c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MATEJA Konrad Szczepan; 

d) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MACIOŁ Sebastian Artur, 

 ― WYDERKA-DYJECIŃSKA Agnieszka Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7356; 

4) głosów ważnych oddano 7011; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DUDEK Zofia Janina, 

 ― CUBER Krystyna; 

b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MANTAJ Jerzy Benedykt; 

c) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SPYRA Marek Aureliusz, 

 ― MAJER Marcin Dariusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



697 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11119; 

4) głosów ważnych oddano 10763; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAGIERA-MOLENDOWSKA Helena Julianna, 

 ― PIEKORZ Marek Augustyn; 

b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSMA Marcin Michał; 

c) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BEDNORZ Bernard Czesław, 

 ― KŁYK Czesław Augustyn, 

 ― KUBICA Anna Katarzyna; 

d) lista nr 21 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOMENDERA Henryk Franciszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Cieszyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139476. 

3. Karty do głosowania wydano 73164 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 73151 osób, to jest 

52,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 69437, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 3714, to jest 5,08% 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 1971, to jest 53,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1743, to jest 

46,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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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 18 KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS; 

3) lista nr 19 KWW MŁODZI DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO; 

4) lista nr 20 KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ; 

5) lista nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13807; 

4) głosów ważnych oddano 13156; 

5) 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: 

 ― SIKORA Florian Jakub; 

b) lista nr 18 ― KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAWULOK Kazimierz Jan; 

c) lista nr 20 ― KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZUREK Mieczysław Jerzy, 

 ― FICEK Bogdan Wojciech; 

d) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŁABAJ Danuta Monika; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8257; 

4) głosów ważnych oddano 7824; 
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5) 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: 

 ― MICHNIK Renata Anna; 

b) lista nr 20 ― KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUBICIUS Stanisław, 

 ― SIKORA Jerzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9557; 

4) głosów ważnych oddano 9140; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRÓL Janusz, 

 ― KONIECZNY Grzegorz Władysław; 

b) lista nr 20 ― KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KREHUT Grażyna Irena; 

c) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŚLĘK Marcin Rafał; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9959; 

4) głosów ważnych oddano 9399; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DZIEDZIC Janusz Witold, 

 ― MENDREK Stanisław Andrzej; 
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b) lista nr 19 ― KWW MŁODZI DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HUDZIEC Janusz Mateusz; 

c) lista nr 20 ― KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STANIEK Mirosław Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10656; 

4) głosów ważnych oddano 10168; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MACURA Beata Maria, 

 ― GRZEBIELEC Wojciech Szymon; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻAGAN Janina Maria, 

 ― RUCKI Piotr Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11175; 

4) głosów ważnych oddano 10623; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MENDREK Tadeusz, 

 ― KĘDZIERSKI Adam Wincenty; 

b) lista nr 20 ― KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MALINA Stanisław, 

 ― SZARZEC Ireneusz Adam; 
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c) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SUCHANEK Anna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9740; 

4) głosów ważnych oddano 9127; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JUROSZEK Janusz, 

 ― WAŁACH-KACZMARZYK Monika Irena; 

b) lista nr 20 ― KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POLOCZEK Jan; 

c) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOGOWCZYK Jerzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu w Częstochowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 111176. 

3. Karty do głosowania wydano 64529 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64501 osób, to jest 

58,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 61548, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2953, to jest 4,58% 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 1658, to jest 56,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1295, to jest 

43,85%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA; 

6) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11235; 

4) głosów ważnych oddano 10664; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DYNER Grzegorz Czesław; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CIERPIAŁ Sebastian Zygmunt; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MACIĄŻKA Magdalena Zofia; 

d) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHUDZIK Mieczysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10573; 

4) głosów ważnych oddano 10127; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUBAT Andrzej; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JANOWSKI Maciej Andrzej; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOLDSZTAJN Andrzej Krzysztof; 

d) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MORZYK Adam Edward; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7306; 

4) głosów ważnych oddano 7049; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SMELA Krzysztof, 

 ― WOCHAL Adam; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PALUTEK Ignacy Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8471; 

4) głosów ważnych oddano 8104; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LARA Bożena Maria; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŁĄGIEWKA Elżbieta Małgorzata; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIARZYŃSKI Jan Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10002; 

4) głosów ważnych oddano 9560; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JARUGA Adam Norbert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAPICA Katarzyna Maria, 

 ― KNYSAK Robert Grzegorz; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CAŁUSIŃSKA Urszula Marianna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7963; 

4) głosów ważnych oddano 7478; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KASIURA Henryk Adam; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIERZBIŃSKA Edyta Maria; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JELONEK Gwidon Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8951; 

4) głosów ważnych oddano 8566; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TOMZA Danuta Barbara, 

 ― DZIURA Marianna Irena; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKOWSKI Adam Przemysław; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOSIELAK Monika Anna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15017; 

4) głosów ważnych oddano 14473; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUDZKI Stanisław Józef, 

 ― LEŚNIOWSKA Jolanta Zuzanna, 

 ― SOBIERAJSKI Adam Czesław; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAMS Dawid Adam, 

 ― STOLAREK Krzysztof Eugeniusz; 

c) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JURCZYGA Ewa, 

 ― GWIŻDŻ Włodzimierz Wojciech; 

d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HIBSZER Henryk; 
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6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6892; 

4) głosów ważnych oddano 6606; 

5) 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: 

 ― URBAŃSKA Krystyna Regina; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SMYL Anna Izabela; 

c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― AWRAMIENKO Jacek Jakub; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10249; 

4) głosów ważnych oddano 9871; 

5) 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: 

 ― MARCISZ Marek Ireneusz; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMBEK Waldemar Józef, 

 ― KOWOL Tomasz Michał; 

c) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCOL Mirosław Sławomir; 

d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LOSKA Eugeniusz Paweł; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 



708 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8378; 

4) głosów ważnych oddano 7872; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FREJNO Andrzej Marcin, 

 ― HOSZ Andrzej Wojciech; 

b) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRUCZEK Józef Maksymilian; 

c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYMOŃSKA Teresa Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6014; 

4) głosów ważnych oddano 5656; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUREK Andrzej Mieczysław, 

 ― WOJTOWICZ Adam Krzysztof; 

b) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZARZYCKI Jacek Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Kłobuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 70048. 

3. Karty do głosowania wydano 38513 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38473 osób, to jest 

54,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 36349, to jest 94,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2124, to jest 5,52% 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 1126, to jest 53,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 998, to jest 

46,99%  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. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO; 

5) lista nr 20 KW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7651; 

4) głosów ważnych oddano 7143; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KIEPURA Henryk, 

 ― KIEPURA Jerzy; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TOMCZYK Renata; 

c) lista nr 20 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LESZCZYŃSKA Bożena Zofia; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6977; 

4) głosów ważnych oddano 6660; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PILŚNIAK Zbigniew Adam, 

 ― BORECKI Józef Bronisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KULEJ Zbigniew, 

 ― MOŃKA Maciej Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6552; 

4) głosów ważnych oddano 6143; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SAWICKI Marek Andrzej, 

 ― SZEWCZYK Mieczysław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLUCZNY Andrzej, 

 ― ŻURAWSKA Teresa Krystyna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9804; 

4) głosów ważnych oddano 9293; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― BIERNACKI Maciej Piotr; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Wiesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ADAMIK Bogdan Zenon, 

 ― WOJNOWSKI Dariusz Ryszard; 

d) lista nr 20 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SKWARA Olga Dorota; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7489; 

4) głosów ważnych oddano 7110; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KIEPURA Aneta Katarzyna; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OCZKOWSKI Wojciech Bolesław; 

c) lista nr 19 ― KWW UNIA SAMORZĄDOWA POWIATU KŁOBUCKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KALL Zdzisława, 

 ― STRZELCZYK Justyna Janina; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu w Lublińcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 61019. 

3. Karty do głosowania wydano 30711 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30683 osób, to jest 

50,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 28986, to jest 94,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1697, to jest 5,53% 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 940, to jest 55,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 757, to jest 

44,61%  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 18 KWW ZIEMI LUBLINIECKIEJ; 

3) lista nr 19 KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ; 

4) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9846; 

4) głosów ważnych oddano 9330; 

5) 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: 

 ― ORSZULAK Jerzy Michał; 

b) lista nr 18 ― KWW ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DYLA Grzegorz Jan; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLCZYK Krzysztof, 

 ― MUSZEWSKA Barbara Elżbieta; 
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d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SMYŁA Joachim Michał, 

 ― NACZYŃSKA Anita Izabela; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8855; 

4) głosów ważnych oddano 8381; 

5) 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: 

 ― SMOL Dawid Paweł; 

b) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAJCHRZYK Rufin Roman, 

 ― KACORZYK Jarosław Franciszek; 

c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CICHOWSKI Alojzy Stanisław, 

 ― POGODA Ernest Franciszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4656; 

4) głosów ważnych oddano 4431; 

5) 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: 

 ― OCHMAN Rafał Jan; 

b) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KONINA Adam Euzebiusz; 
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c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PYREK Renata Urszula; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7326; 

4) głosów ważnych oddano 6844; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMAGAŁA Andrzej Józef, 

 ― WERNER Julian Stanisław; 

b) lista nr 18 ― KWW ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NIEDŹWIEDŹ Błażej Paweł; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STRZODA Krzysztof Henryk; 

d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MATYJA Leszek Wacław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu Mikołowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 75825. 

3. Karty do głosowania wydano 43070 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43020 osób, to jest 

56,74% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 41502, to jest 96,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 1518, to jest 3,53% 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 647, to jest 42,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 871, to jest 

57,38%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM; 

4) lista nr 19 KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH; 

5) lista nr 21 KWW OKS; 

6) lista nr 22 KWW GIP. 
 

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) 18147; 

4) głosów ważnych oddano 17554; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STENCEL Henryk Jerzy, 

 ― LEWICKA Mirosława Teresa; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZICH Henryk Piotr, 

 ― MAREK Przemysław Michał; 
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c) lista nr 19 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSMALAK Łukasz Tomasz; 

d) lista nr 21 ― KWW OKS uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HANDEL Mateusz Witold, 

 ― NAZAR Grażyna Danuta, 

 ― SZOŁTYSEK Janina Zofia; 

e) lista nr 22 ― KWW GIP uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZAWISZOWSKI Henryk Stefan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9339; 

4) głosów ważnych oddano 9042; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DUŻY Mirosław Piotr, 

 ― FICEK Adam; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GIZDOŃ Jan Stanisław; 

c) lista nr 18 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GEJDEL Iwona Katrzyna; 

d) lista nr 21 ― KWW OKS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PIECHA Elżbieta Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8753; 

4) głosów ważnych oddano 8399; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZIENC Piotr Robert; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZAFRANIEC Marek Fryderyk; 

c) lista nr 21 ― KWW OKS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARSZOLIK Tadeusz Piotr; 

d) lista nr 22 ― KWW GIP uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAREK Bartłomiej Janusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6781; 

4) głosów ważnych oddano 6507; 

5) 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: 

 ― SPYRA Damian Teodor; 

b) lista nr 19 ― KWW GÓRNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWCÓW 

LOKALNYCH uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOPAŃSKI Michał Franciszek; 

c) lista nr 21 ― KWW OKS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PEPKE Barbara Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu w Myszkowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 58171. 

3. Karty do głosowania wydano 33806 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33739 osób, to jest 

58,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 32268, to jest 95,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1471, to jest 4,36% 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 784, to jest 53,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 687, to jest 

46,70%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KWW „PRZYSZŁOŚĆ”; 

5) lista nr 19 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 20 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13920; 

4) głosów ważnych oddano 13401; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LASECKI Dariusz Dominik, 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OŚMIAŁOWSKI Tomasz Paweł, 

 ― ROMANIUK Janusz, 

 ― WIŚNIEWSKA Marlena Krystyna; 

c) lista nr 18 ― KWW „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JASTRZĘBSKI Andrzej; 

d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PICHETA Wojciech Zbigniew; 

e) lista nr 20 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KĘPSKI Rafał Tadeusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6744; 

4) głosów ważnych oddano 6425; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŁODZIEJCZYK Piotr Jerzy, 

 ― KOLASA Mateusz Paweł; 

b) lista nr 18 ― KWW „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KAIM-HAGAR Dorota Iwona; 

c) lista nr 20 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MORAWIEC Mariusz Stefan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5058; 

4) głosów ważnych oddano 4846; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SOCHA-KORENDO Anna Marta; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KARKOCHA Mariusz Rafał; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POLAK Zdzisława Anna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8017; 

4) głosów ważnych oddano 7596; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SKALEC Jadwiga Stanisława; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KORAL Jolanta Stefania; 

c) lista nr 18 ― KWW „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRABOWSKI Jakub Alojzy; 

d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUMOR Jarosław Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu Pszczyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 84730. 

3. Karty do głosowania wydano 46809 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46718 osób, to jest 

55,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45060, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1658, to jest 3,55% 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 789, to jest 47,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 869, to jest 

52,41%  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 18 KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA; 

3) lista nr 19 KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9756; 

4) głosów ważnych oddano 9400; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SODZAWICZNY Jerzy Rudolf, 

 ― SPYRA Krzysztof Augustyn; 

b) lista nr 18 ― KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYT Stefan Alojzy; 

c) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― LALA Wojciech Józef, 

 ― BABIŃSKI Andrzej Waldemar; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7000; 

4) głosów ważnych oddano 6715; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOCUREK Danuta Helena, 

 ― WOJCIECH Alojzy Władysław; 

b) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BANDOŁA Barbara Elżbieta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11163; 

4) głosów ważnych oddano 10831; 

5) 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: 

 ― BOBA Bogumiła Maria; 

b) lista nr 18 ― KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZOSTAK Krystian Tadeusz; 

c) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SADZA Paweł Ryszard, 

 ― CIESZEWSKI Damian Marek, 

 ― SZWARC Marian Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11733; 
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4) głosów ważnych oddano 11301; 

5) 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: 

 ― MALCHER Aleksander Franciszek; 

b) lista nr 18 ― KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRYGIER Zdzisław Michał, 

 ― LIPUS Waldemar Janusz; 

c) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WANOT Grzegorz Marian, 

 ― PUDEŁKO Michał Józef, 

 ― ORLIK Janusz Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7066; 

4) głosów ważnych oddano 6813; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GĄSKA Helena Maria, 

 ― LUCJAN Marek Jan; 

b) lista nr 18 ― KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOIK Zdzisław Józef; 

c) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BAŃCZYK Roman Tadeusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu Raciborskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 84698. 

3. Karty do głosowania wydano 38261 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38185 osób, to jest 

45,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 36231, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1954, to jest 5,12% 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 981, to jest 50,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 973, to jest 

49,80%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW TAK.; 

4) lista nr 19 KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12167; 

4) głosów ważnych oddano 11588; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLENDER Piotr Jan, 

 ― LEWANDOWSKA Ewa Urszula; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― WACŁAWCZYK Dawid, 

 ― KONIECZNY Dominik Marek, 

 ― WAŁACH Roman Konstanty; 

c) lista nr 19 ― KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ” uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KURPIS Marek Piotr, 

 ― WOLNY Ryszard Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7101; 

4) głosów ważnych oddano 6757; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WIERZBICKI Artur Jarosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DUTKIEWICZ Katarzyna Maria, 

 ― KUSY Tomasz Bogumił; 

c) lista nr 19 ― KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ” uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― COFAŁA Tomasz Zygmunt; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8433; 

4) głosów ważnych oddano 7947; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GUMIENIAK Władysław; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARCOL Franciszek, 

 ― MIKOŁAJCZYK Sebastian Marcin; 

c) lista nr 19 ― KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ” uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHROBOCZEK Andrzej Ernest, 

 ― PLURA Adrian Franciszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10484; 

4) głosów ważnych oddano 9939; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOLIK Szymon Krystian, 

 ― MURA Łukasz Franciszek; 

b) lista nr 19 ― KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ” uzyskała 5 

mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KURA Eugeniusz Wiktor, 

 ― STUKATOR Józef Teodor, 

 ― SWOBODA Grzegorz Mirosław, 

 ― WAJDA Adam Jerzy, 

 ― WIDERA Ewa Lidia; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu w Rybniku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 60346. 

3. Karty do głosowania wydano 32409 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32389 osób, to jest 

53,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 30858, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1531, to jest 4,73% 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 831, to jest 54,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 700, to jest 

45,72%  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 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU; 

3) lista nr 19 KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO; 

4) lista nr 20 KW ŚPR; 

5) lista nr 21 KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16289; 

4) głosów ważnych oddano 15618; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAJCA Cezary Dominik, 

 ― WCZASEK Adam Aleksander, 

 ― GUDZIK Anna Teresa; 

b) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRASOWSKA-SALAMON Izabella Barbara, 

 ― TOKARZ Jan; 
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c) lista nr 19 ― KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 

uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PROFASKA Marek Bogusław, 

 ― CICHOŃ Michał Jan, 

 ― WOŹNICA Irena Ewa, 

 ― GROCHLA Gabriela Cecylia; 

d) lista nr 21 ― KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ADAMIEC Eugeniusz Henryk; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10241; 

4) głosów ważnych oddano 9731; 

5) 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: 

 ― NOREK Łukasz Rufin; 

b) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― STĘPIEŃ Karina Elżbieta; 

c) lista nr 19 ― KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MROWIEC Damian Franciszek, 

 ― WOJTAS-PLISZ Aleksandra Anna, 

 ― NIESTRÓJ Bogusław; 

d) lista nr 20 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WĘGLORZ Honorata Judyta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5859; 

4) głosów ważnych oddano 5509; 
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5) 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: 

 ― KŁAPCZYK Andrzej Stanisław; 

b) lista nr 19 ― KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KARWOT Halina; 

c) lista nr 20 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PIERCHAŁA Elżbieta Krystyna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% 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 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 
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4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11666; 

4) głosów ważnych oddano 11040; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHMIEL Adam Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GALIOS Lucjan Józef, 

 ― KROK Piotr Jan; 

c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ELWART Andrzej Jan; 

d) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PTAK Eugeniusz Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8184; 

4) głosów ważnych oddano 7762; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― NOWAK Sebastian Jan; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZAPLA Jarosław; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOSMALA Krystyna Zdzisława; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5902; 

4) głosów ważnych oddano 5584; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SYKOSZ Anna Irena; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MĄCZYŃSKI Maciej Przemysław; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TRZĘSIOK Krystyna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7371; 

4) głosów ważnych oddano 7061; 

5) 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: 

 ― UCHAŃSKI Jan; 

b) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GWÓŹDŹ Kazimierz Stanisław, 

 ― WYSYPOŁ Dariusz Leszek; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16598; 

4) głosów ważnych oddano 16191; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CICHOSZ Przemysław Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OŻGA Maria Jolanta, 

 ― PIASECKI Krzysztof Jacek; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁOZIŃSKI Krzysztof Henryk, 

 ― MRACHACZ Paweł Józef, 

 ― SPOROŃ Michał Krzysztof; 

d) lista nr 22 ― KW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TORBUS Stanisław Maciej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8554; 

4) głosów ważnych oddano 8316; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― OLEŚ Monika Katarzyna; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRYC Jan; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MORAWIEC Adam Krzysztof; 
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d) lista nr 22 ― KW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MALIGŁÓWKA Artur Damian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu Wodzisławskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122721. 

3. Karty do głosowania wydano 64058 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 63953 osób, to jest 

52,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 61593, to jest 96,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2360, to jest 3,69% 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 1116, to jest 47,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1244, to jest 

52,71%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KW GŁOS POKOLEŃ; 

4) lista nr 19 KW "ZGODA I ROZWÓJ"; 

5) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8381; 

4) głosów ważnych oddano 8067; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYBARZ Marek Jan; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GLENC Renata Maria; 

c) lista nr 18 ― KW GŁOS POKOLEŃ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKATUŁA Tadeusz; 

d) lista nr 20 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOSNECKI Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 19568; 

4) głosów ważnych oddano 18914; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWAK Mirosław Krzysztof, 

 ― POŁEDNIK Barbara Ewa; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZALEWSKI Ryszard, 

 ― GÓRECKA Jolanta Małgorzata, 

 ― SZYMICZEK Alojzy Jan; 

c) lista nr 19 ― KW "ZGODA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SERWOTKA Ireneusz Jerzy; 
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d) lista nr 20 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRZYŻAK Adam Antoni, 

 ― ZEMŁO Jan Adam; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8354; 

4) głosów ważnych oddano 7974; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KUCZERA Krystyna Irena; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BALLARIN Janusz Henryk; 

c) lista nr 19 ― KW "ZGODA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HAWEL Marek Ludwik; 

d) lista nr 20 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIZOŃ Leszek Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8533; 

4) głosów ważnych oddano 8236; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZUREK Sławomir Piotr; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― MAĆKOWSKA Danuta Zofia; 

c) lista nr 20 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NEWY Kornelia Anna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7035; 

4) głosów ważnych oddano 6749; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOBALA Piotr; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― RDUCH - KASZUBA Joanna Bogusława; 

c) lista nr 20 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODLEŚNY Zbigniew Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12082; 

4) głosów ważnych oddano 11653; 

5) 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: 

 ― ANDRECZKO Mirosław Stanisław; 

b) lista nr 18 ― KW GŁOS POKOLEŃ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCOL Roman Antoni; 

c) lista nr 19 ― KW "ZGODA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TOMICZEK Izabela Marianna; 
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d) lista nr 20 ― KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOMERLIK Czesława Józefa, 

 ― WALA Robert; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316. 

3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest 

58,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% 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 1289, to jest 53,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest 

46,58%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 18 KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”; 

6) lista nr 19 KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA; 

7) lista nr 20 KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 21683; 

4) głosów ważnych oddano 20796; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MUCHA-POPIEL Teresa Anna, 

 ― MACHURA Małgorzata Halina; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DANECKI Andrzej Lucjan; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BENC Małgorzata Bogumiła, 

 ― PYTLIK Dorota Danuta, 

 ― WOJCIECHOWSKI Marcin Wojciech; 

d) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROK Zbigniew Jan; 

e) lista nr 19 ― KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOZIOŁ Barbara Danuta; 

f) lista nr 20 ― KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BEDNARZ Dariusz Grzegorz, 

 ― WILK Andrzej Szymon; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7194; 

4) głosów ważnych oddano 6900; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIŁKA Grzegorz Adam; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KALAGA Leszek Andrzej, 

 ― CZOP Tadeusz Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9491; 

4) głosów ważnych oddano 9160; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DĄBROWA Stanisław; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LASKOWSKA Barbara; 

c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MILEJSKA Maria Wanda; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8229; 

4) głosów ważnych oddano 7884; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WRONA Krzysztof Jan; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― SOKÓŁ Paweł Jan; 

c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIOTROWSKI Mariusz Zygmunt; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10080; 

4) głosów ważnych oddano 9524; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLESZCZEWSKI Jarosław Marek, 

 ― PIOTROWSKI Bogusław Paweł; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DORS Gabriel; 

c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HADRYCH Karol Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu w Żywcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122361. 

3. Karty do głosowania wydano 71632 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 71575 osób, to jest 

58,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 67955, to jest 94,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 3620, to jest 5,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1692, to jest 46,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1928, to jest 

53,26%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE; 

4) lista nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO; 

5) lista nr 20 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14765; 

4) głosów ważnych oddano 14099; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LACH Bogumiła Grażyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIDOR Adrian Kamil, 

 ― PIETRASZEWSKA Marzena Anna; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Andrzej Ryszard, 

 ― SEWERYN Jacek Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11068; 

4) głosów ważnych oddano 10455; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZULAK Michał Zenon; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GĄSIOREK Zbigniew Jan, 

 ― POKUSA Maciej; 

c) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRZAK Mieczysław Adam; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14282; 

4) głosów ważnych oddano 13609; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KULEC Jacek Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SYPTA Wiesław Józef, 

 ― ROKITA Roman, 

 ― JAKUBIEC Jadwiga; 

c) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUCHARCZYK Stanisław Wojciech; 

d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― KNAPEK Marian Antoni; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8542; 

4) głosów ważnych oddano 8096; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAL Tadeusz Stanisław, 

 ― KUBICA Halina; 

b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DYBEK Franciszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12692; 

4) głosów ważnych oddano 12126; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WITKOWSKI Jan, 

 ― SKRZYP Władysław Józef, 

 ― JURASZ Jadwiga; 

b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STOPKA Józef Janusz; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JARCO Jacek Adam; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10226; 
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4) głosów ważnych oddano 9570; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KALATA Andrzej Jerzy, 

 ― IWANEK Adam, 

 ― LEGIERSKA Aleksandra; 

b) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

ŻYWIECKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYBARSKI Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% 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 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  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; 
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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 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 288893; 

4) głosów ważnych oddano 268040; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOMOR Klaudiusz Stanisław, 

 ― MOLIN Andrzej Jan, 

 ― CIEŚLAR Magdalena Maria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAWULOK Jan, 

 ― ŻAK Ewa Teresa, 

 ― BACZYŃSKI Stanisław Bronisław, 

 ― BIEGUN Agnieszka Magdalena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197; 

4) głosów ważnych oddano 261650; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SŁAWEK Tadeusz Maria, 

 ― GRAMATYKA Michał Sebastian, 
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 ― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr, 

 ― CZARNYNOGA Piotr Franciszek, 

 ― GAŻA Grzegorz Krzysztof; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 289338; 

4) głosów ważnych oddano 272229; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAŁUŻA Wojciech Jan, 

 ― WOLNIK Grzegorz Wojciech, 

 ― SIEDLACZEK Henryk Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOŚ Michał Piotr, 

 ― KLOC-KONDRACKA Julia Maria, 

 ― ŚWIERKOCKI Jacek, 

 ― GAWĘDA Ewa Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 210356; 

4) głosów ważnych oddano 199748; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOLON Maciej Paweł, 

 ― KOSZUTSKA Urszula Magdalena, 

 ― KOPEL Marek Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KANDZIORA Rafał, 

 ― NOWAK Alina Edyta, 

 ― ISKANIN Dariusz Jarosław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 236516; 

4) głosów ważnych oddano 221367; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GMITRUK Stanisław; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SALWIERAK Marta Maria; 

c) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― BALT Marek Paweł; 

d) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOCIK Beata Dorota, 

 ― BAŃKA Piotr Bogdan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791; 

4) głosów ważnych oddano 278606; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SAŁUGA Wojciech Paweł, 

 ― MAZUR Mirosław Jerzy, 

 ― STACHOWICZ Katarzyna Karolina; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PORC Rafał Damian; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MATERLA Maria, 

 ― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta, 

 ― BACZYŃSKA Jadwiga; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

Michał Niedopytalski 

 


