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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 1. 
Wybory do Rady Miejskiej w Bardzie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3273. 
3. Karty do głosowania wydano 1756 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1755 osób, to jest 

53,62% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1674, to jest 95,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81, to jest 4,62% 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 37,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 
62,96%  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 10, nr 11, nr 
12, 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 317; 
4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 
― STRZELEC Barbara Jadwiga, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 
4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 



6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― WITEK Kamil Karol, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Łukasz Piotr, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― KARDAŚ Andrzej Włodzimierz, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

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 190 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁOSOWSKI Leszek Jacek, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 



4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTRZEWA Marcin Grzegorz, 
z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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 141; 

7) radnym został wybrany: 

― WARZECHA Dariusz Paweł, 
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 347; 
4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― BINIAŚ Włodzimierz Roman, 
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 347; 
4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANIAK Piotr Jakub, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BIEŃKO Damian Łukasz, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― TOKARZ Adam Mirosław, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MICHORCZYK Dariusz, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 
4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Paweł Roman, 
z listy nr 14 KWW PAWŁA ZIELONKI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 
4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― MATEJA Adam Józef, 
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: 
― CZEPIERUK Andrzej Józef, 
z listy nr 13 KWW SZANSA DLA GMINY. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4638; 

4) głosów ważnych oddano 4286; 

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: 

 ― GOŁDYN Anna; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FESTER Roman; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIELOWSKA Patrycja Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Bielawa 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

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

 



Rozdział 1. 
Wybory do Rady Miejskiej Bielawy 

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 24418. 
3. Karty do głosowania wydano 11675 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11670 osób, to jest 

47,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 11255, to jest 96,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 415, to jest 3,56% 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 185, to jest 44,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 230, to jest 
55,42%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 14 KWW MARTY MASYK; 

4) lista nr 15 KWW JAROSŁAWA FLORCZAKA; 

5) lista nr 16 KWW ANDRZEJA HORDYJA; 

6) lista nr 17 KWW MARCINA RAKA; 

7) lista nr 18 KWW PIOTRA ŁYŻWY „SUKCES BIELAWY”. 
 

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 6296; 
4) karty do głosowania wydano 2916 osobom; 



5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2915; 

6) głosów ważnych oddano 2791; 

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: 

 ― MOLASY Krzysztof; 
b) lista nr 15 ― KWW JAROSŁAWA FLORCZAKA uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FLORCZAK Jarosław Zdzisław; 

c) lista nr 16 ― KWW ANDRZEJA HORDYJA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DŹWINIEL Alicja Anna; 

d) lista nr 17 ― KWW MARCINA RAKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FEDOROWICZ Łukasz; 

e) lista nr 18 ― KWW PIOTRA ŁYŻWY „SUKCES BIELAWY” uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KROCZAK Władysław; 

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 5996; 
4) karty do głosowania wydano 3097 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3096; 

6) głosów ważnych oddano 2989; 

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: 

 ― KUŚMIEREK Rafał Marek; 

b) lista nr 16 ― KWW ANDRZEJA HORDYJA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOJCIECHOWSKI Tomasz Jerzy, 
 ― HORDYJ Andrzej Ireneusz; 

c) lista nr 17 ― KWW MARCINA RAKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 



 ― STASZEWSKI Leszek Jerzy; 

d) lista nr 18 ― KWW PIOTRA ŁYŻWY „SUKCES BIELAWY” uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUNOWICZ Sebastian; 

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 5575; 
4) karty do głosowania wydano 2676 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2674; 

6) głosów ważnych oddano 2611; 

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: 

 ― JANUSZKIEWICZ Rafał Radosław; 

b) lista nr 16 ― KWW ANDRZEJA HORDYJA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAZOWSKI Tomasz, 
 ― DŹWINIEL Ryszard Jerzy; 

c) lista nr 17 ― KWW MARCINA RAKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TKACZ Tomasz; 

d) lista nr 18 ― KWW PIOTRA ŁYŻWY „SUKCES BIELAWY” uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DRAGAN 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 6551; 
4) karty do głosowania wydano 2986 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2985; 

6) głosów ważnych oddano 2864; 

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



a) lista nr 15 ― KWW JAROSŁAWA FLORCZAKA uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOŻEJKO Krzysztof Eugeniusz; 

b) lista nr 16 ― KWW ANDRZEJA HORDYJA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZAPLA Magdalena Iwetta, 
 ― PACHURA Barbara Ewa; 

c) lista nr 17 ― KWW MARCINA RAKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RAK Marcin Dominik; 

d) lista nr 18 ― KWW PIOTRA ŁYŻWY „SUKCES BIELAWY” uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁYŻWA Piotr Jan, 
 ― SAJ Beata; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

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) 11671; 

4) głosów ważnych oddano 11180; 

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: 

 ― GRZEBIELUCH Jacek, 
 ― CĄBER Janusz Stanisław; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZAJKOWSKI Robert Aleksy; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GREINER Małgorzata Joanna, 
 ― GORTYCH Dariusz Mirosław; 

d) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DOMAGAŁA Adam Paweł; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 



 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Bystrzyca Kłodzka 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 8. 
Wybory do Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15463, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 8242 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8237 osób, to jest 

53,27% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 7979, to jest 96,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 258, 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 
oddano 63, to jest 24,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 195, to jest 
75,58%  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 1106; 
4) karty do głosowania wydano 632 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 632; 

6) głosów ważnych oddano 616; 

7) radnym został wybrany: 

― PIOTROWSKI Dariusz Stanisław, 
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 1135; 
4) karty do głosowania wydano 602 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 602; 



6) głosów ważnych oddano 588; 

7) radnym został wybrany: 

― WEŁNA Sławomir Tadeusz, 
z listy nr 15 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 975; 
4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Mieczysław Adam, 
z listy nr 15 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1016; 
4) karty do głosowania wydano 552 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 552; 

6) głosów ważnych oddano 541; 

7) radnym został wybrany: 

― POKORA Artur Jan, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 854; 
4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radną została wybrana: 
― SIWEK Emilia Anna, 
z listy nr 15 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 982; 



4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZEMIŃSKI Dariusz Mirosław, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 986; 
4) karty do głosowania wydano 523 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Jan Marcin, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1060; 
4) karty do głosowania wydano 513 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 

6) głosów ważnych oddano 490; 

7) radną została wybrana: 
― KRZYSZTOFIK Halina Anna, 
z listy nr 15 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 833; 
4) karty do głosowania wydano 455 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 

6) głosów ważnych oddano 437; 

7) radną została wybrana: 
― JĘDRAK Agnieszka Monika, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1041; 
4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 

6) głosów ważnych oddano 531; 

7) radnym został wybrany: 

― STRÓŻ Leszek Edward, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 980; 
4) karty do głosowania wydano 485 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 485; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŹMIERSKI Marek Kornel, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1249, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 706 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 706; 

6) głosów ważnych oddano 686; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁAN Janusz Andrzej, 
z listy nr 15 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1044, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 656 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 655; 

6) głosów ważnych oddano 631; 



7) radną została wybrana: 
― CHMIELEWSKA Bogusława Katarzyna, 
z listy nr 16 KWW RENATY SURMY. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1258, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 691 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 691; 

6) głosów ważnych oddano 671; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMÓW 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 944; 
4) karty do głosowania wydano 577 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 

6) głosów ważnych oddano 565; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKWAREK Jan, 
z listy nr 15 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11408; 

4) głosów ważnych oddano 10604; 

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: 

 ― DUMA Robert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOŁT Józef; 
c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARCHEWKA Piotr, 
 ― ZIELIŃSKI Tadeusz Marian; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 



4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Ciepłowody 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 12. 
Wybory do Rady Gminy Ciepłowody 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2001. 
3. Karty do głosowania wydano 1196 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1196 osób, to jest 

59,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1172, to jest 97,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 24, to jest 2,01% 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 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 4, nr 12, 
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: 
― CZERWIŃSKI Robert Ryszard, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 
4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― CWANEK Michał, 



z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 
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) radną została wybrana: 
― GIERGICZNA Alicja Danuta, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ZEREK Ewa Kazimiera, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 
4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLIK Damian Stefan, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 
4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― KLEPACKI Adam, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 
4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 
― PRYGOŃ Marzena Łucja, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 
4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZYK Mateusz Dominik, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 
4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 
― PIĘTA Edyta, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 
4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 
― STOPYRA Weronika Łucja, 



z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 
4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKUCZKA Tadeusz Jan, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KOPEĆ Paweł Krystian, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 
4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 
― KONOWALCZUK Helena Maria, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 
4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLSKI Jacek, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 
4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 
― KŁOCKO Justyna Joanna, 
z listy nr 14 KWW ŁUKASZ BIAŁKOWSKI. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 



4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8080; 

4) głosów ważnych oddano 7610; 

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: 

 ― SZWARC Robert; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REGNER Andrzej Piotr, 
 ― KOZYRA Marian Piotr, 
 ― PĘCAK Piotr Paweł; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARKOWSKA Teresa, 
 ― PIĄTKOWSKI Kazimierz Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Duszniki-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 19. 
Wybory do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3828, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2083 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2078 osób, to jest 

54,28% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1988, to jest 95,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 90, to jest 4,33% 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 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 72, 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: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 
4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 
― HAUSNER-ROSIK Aleksandra Krystyna, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 
4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 96; 



7) radnym został wybrany: 

― ZUBERSKI Marcin Jakub, 
z listy nr 16 KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 
4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 
― MAKSYLEWICZ Agnieszka, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 
4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKLIS Wojciech Marcin, 
z listy nr 16 KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 
4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBECZKA Mateusz, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 
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: 
― BEDNARZ Patrycja Magdalena, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 
4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKÓBEK Mieczysław, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 
4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 
― CIEŚLAK Krystyna Maria, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 
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) radną została wybrana: 
― HOŁYST Małgorzata, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 
4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― ZILBERT Piotr, 
z listy nr 16 KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 
― ŻULIŃSKA Elżbieta Krystyna, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― PUCHNIAK Stanisław, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 
4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― OLSZEWSKI Ryszard Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO. 

 



14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 
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: 

― KOWAL Robert, 
z listy nr 23 KWW ROBERT KOWAL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 
4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERNACKI Jakub Mateusz, 
z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA 
BIERNACKIEGO. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9950; 

4) głosów ważnych oddano 9371; 

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: 

 ― CISAKOWSKI Michał Zbigniew, 
 ― KOŚCIUK Anetta Maria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŚLIWIŃSKA Krystyna Antonina; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KANECKA Małgorzata; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Dzierżoniów 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

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

 



Rozdział 5. 
Wybory do Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

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 26575. 
3. Karty do głosowania wydano 13038 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13035 osób, to jest 

49,05% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 12572, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 463, 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 230, to jest 49,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 233, to jest 
50,32%  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 14 KW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO; 

3) lista nr 15 KW OBS. 
 

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 6235; 
4) karty do głosowania wydano 3427 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3426; 

6) głosów ważnych oddano 3318; 

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: 

 ― KOWALCZYK Roman; 

b) lista nr 14 ― KW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIESZCZUCH Dorota Lidia, 
 ― ŻYGADŁO Ireneusz, 
 ― DRABCZYK Radosław Krzysztof; 
c) lista nr 15 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILKOS Bolesław Stanisław; 

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 6977; 
4) karty do głosowania wydano 3724 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3724; 

6) głosów ważnych oddano 3598; 

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: 

 ― KRESA Jarosław; 

b) lista nr 14 ― KW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUDNICKI Jarosław Jerzy, 
 ― MANIAK Sebastian, 
 ― WOŹNIAK Maciej Andrzej; 

c) lista nr 15 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIORUN Mirosław Błażej; 

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 7664; 
4) karty do głosowania wydano 3441 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3440; 

6) głosów ważnych oddano 3308; 



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: 

 ― ZEŃ Zbigniew Marian, 
 ― SZABAT Kazimierz; 
b) lista nr 14 ― KW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUCHARSKI Dariusz, 
 ― PERLAK Jarosław, 
 ― DENYSIAK Agnieszka; 
c) lista nr 15 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JURASZEK Grażyna Zofia; 
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 5699; 
4) karty do głosowania wydano 2446 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2445; 

6) głosów ważnych oddano 2348; 

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: 

 ― BUKALSKA Irena Danuta, 
 ― BOREK Ryszard Zygmunt; 

b) lista nr 14 ― KW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DARAKIEWICZ Marian Andrzej, 
 ― BAGIŃSKI Adam Cezary; 

c) lista nr 15 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOWALSKI Paweł Maciej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 



Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13058; 

4) głosów ważnych oddano 12527; 

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: 

 ― GUZDEK Janusz, 
 ― MITRASZEWSKI Tomasz Łukasz, 
 ― BOLISĘGA Andrzej Jacek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MANIECKI Janusz Karol, 
 ― ROJEK Maciej Mieczysław; 

c) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIORUN Marek Mieczysław, 
 ― PIWKO-ZADROŻNA Izabela Anna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 



2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Dzierżoniów 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 21. 
Wybory do Rady Gminy Dzierżoniów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6380. 
3. Karty do głosowania wydano 3304 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3303 osób, to jest 

51,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3253, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,51% 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 26,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 
74,00%  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 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 633; 
4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radną została wybrana: 
― LATACZ Henryka, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― POWĄZKA Grzegorz Franciszek, 



z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― MUCHA Augustyn, 
z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY DZIERŻONIÓW. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
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 300; 

7) radną została wybrana: 
― PIEKARSKA Anna Maria, 
z listy nr 15 KWW DARIUSZA WALENDOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Andrzej Marek, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

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 243 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 240; 



7) radną została wybrana: 
― KANAREK Teresa Czesława, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 
4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 
― FILIPEK Elżbieta Teresa, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ZIERNIK Grażyna Ewa, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― PAZIŃSKI Leszek, 
z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY DZIERŻONIÓW. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622; 
4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 
― KOŁODZIEJ Bożena Maria, 



z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 
4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 
― SKUTNIK Teodora Janina, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 
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: 

― ŚLIWA Piotr, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 532; 
4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radną została wybrana: 
― ROSIAK Anna Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509; 
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: 

― SŁODZIAK Karol Maurycy, 
z listy nr 16 KWW ALTERNATYWA 2018. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWITALSKI Wojciech Ryszard, 
z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY DZIERŻONIÓW. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7705; 

4) głosów ważnych oddano 7226; 

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: 

 ― ZARZEKA Jolanta Grażyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIĘT Marcin, 
 ― KRÓL Grażyna Anna; 
c) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZCZYPKA Bernadetta Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 



3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 



c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Kamieniec Ząbkowicki 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 36. 
Wybory do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6807. 
3. Karty do głosowania wydano 3862 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3860 osób, to jest 

56,71% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3751, to jest 97,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 109, 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 22, to jest 20,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to jest 
79,82%  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 350; 
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: 

― WRÓBEL Marcin Adam, 
z listy nr 14 KWW MARKA WASZCZUKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 
4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radną została wybrana: 



― JANIK Maria Józefa, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 
4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMCZAK Andrzej Marek, 
z listy nr 14 KWW MARKA WASZCZUKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 
4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 
― CHODASEWICZ Bernadeta, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 
4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― WŁOCH Jan Ryszard, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 
4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 



6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERUT Ryszard Michał, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 
4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― SOWA Paweł 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 435; 
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) radnym został wybrany: 

― KOPER Lucjan, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 
4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 
― KOPACZ Jadwiga Grażyna, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 



4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― SZULIN Edward, 
z listy nr 14 KWW MARKA WASZCZUKA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 
4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― MYSZOGLĄD Radosław Dariusz, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 
4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― CENARSKI Tadeusz, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 
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) radną została wybrana: 
― CWEK Elżbieta Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW MARKA WASZCZUKA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 
4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radną została wybrana: 
― TOKARZ Bogusława, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485; 
4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radną została wybrana: 
― DEMIDOWICZ Sylwia Dorota, 
z listy nr 13 KWW PRAWORZĄDNI. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5898; 

4) głosów ważnych oddano 5464; 

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: 

 ― WIEJA Waldemar Jan; 
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRZECH Krystyna Monika; 

c) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CZERNIEC Karolina Małgorzata; 

d) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOLAK Czesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Kłodzko 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

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

 



Rozdział 11. 
Wybory do Rady Miejskiej w Kłodzku 

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 21913, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11334 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11337 osób, to jest 
51,74% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 10879, to jest 95,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 458, to jest 4,04% 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 207, to jest 45,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 251, to jest 
54,80%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 14 KWW MICHAŁA PISZKO „LUBIĘ KŁODZKO”; 

3) lista nr 15 KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY; 

4) lista nr 16 KWW KŁODZKO PLUS; 

5) lista nr 18 KWW TOMASZA KAROLCZAKA. 
 

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 6503, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 



4) karty do głosowania wydano 3435 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3434; 

6) głosów ważnych oddano 3288; 

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

a) lista nr 14 ― KWW MICHAŁA PISZKO „LUBIĘ KŁODZKO” uzyskała 4 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWAS Adam Kazimierz, 
 ― NAJDA Paweł Andrzej, 
 ― KUCHAREK Zbigniew, 
 ― PISZKO Michał Jan; 
b) lista nr 15 ― KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MĄKA Krzysztof; 
c) lista nr 16 ― KWW KŁODZKO PLUS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOWALSKI Adam; 
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 5029; 
4) karty do głosowania wydano 2444 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2443; 

6) głosów ważnych oddano 2327; 

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

a) lista nr 14 ― KWW MICHAŁA PISZKO „LUBIĘ KŁODZKO” uzyskała 4 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DUDA Zdzisław, 
 ― KAROLCZAK Anna Maria, 
 ― KROMBACH Mieczysław, 
 ― GÓRSKA Zdzisława Teresa; 

b) lista nr 15 ― KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARTCZAK Stanisław Adam; 

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 5595; 
4) karty do głosowania wydano 2654 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2658; 

6) głosów ważnych oddano 2559; 

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

a) lista nr 14 ― KWW MICHAŁA PISZKO „LUBIĘ KŁODZKO” uzyskała 4 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LUDWIN Teresa Joanna, 
 ― ŚLAK Damian Jerzy, 
 ― BRYŁA Piotr, 
 ― JAROSZ Armin Piotr; 
b) lista nr 15 ― KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZPYTMA Bogusław Krzysztof; 

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 4786, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2801 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2802; 

6) głosów ważnych oddano 2705; 

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

a) lista nr 14 ― KWW MICHAŁA PISZKO „LUBIĘ KŁODZKO” uzyskała 4 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWAK Zbigniew Marian, 
 ― KUBICKI Jacek Sławomir, 
 ― SOBCZYK Iwona, 
 ― ŻYTYŃSKA Elżbieta; 
b) lista nr 15 ― KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOBAK Jolanta Maria; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

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) 11378; 

4) głosów ważnych oddano 10830; 

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: 

 ― AWIŻEŃ Maciej Mirosław, 
 ― BICZ Waldemar Władysław; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁĄCKI Adam Edward; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HECHT Jacek Ryszard; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Kłodzko 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 40. 
Wybory do Rady Gminy Kłodzko 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13788. 
3. Karty do głosowania wydano 6340 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6338 osób, to jest 

45,97% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6185, to jest 97,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 153, to jest 2,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 66, to jest 43,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to jest 
56,86%  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 1060; 
4) karty do głosowania wydano 511 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radnym został wybrany: 

― TUR Zbigniew Józef, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

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 595 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 595; 

6) głosów ważnych oddano 579; 

7) radnym został wybrany: 



― LIS Jerzy, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 806; 
4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radnym został wybrany: 

― HERDA Krzysztof Ryszard, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 868; 
4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 352; 

7) radną została wybrana: 
― WITOS Halina Zenobia, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 943; 
4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― SMÓŁKA Piotr Bogusław, 
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 920; 
4) karty do głosowania wydano 372 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 



6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radną została wybrana: 
― KOZAK Mariola, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1113; 
4) karty do głosowania wydano 518 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 

6) głosów ważnych oddano 500; 

7) radną została wybrana: 
― PIOTROWSKA Wanda Maria, 
z listy nr 16 KWW GMINY KŁODZKO RAZEM. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1109; 
4) karty do głosowania wydano 492 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radną została wybrana: 
― BORKOWSKA Urszula Irena, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 925; 
4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓLIKOWSKI Marek Grzegorz, 
z listy nr 16 KWW GMINY KŁODZKO RAZEM. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 739; 



4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― NIECKARZ Janusz, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 662; 
4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radną została wybrana: 
― BIEL-LUTOSŁAWSKA Teresa Maria, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 938; 
4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 459; 

7) radnym został wybrany: 

― OMACHEL Karol Wacław, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 829; 
4) karty do głosowania wydano 402 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

6) głosów ważnych oddano 394; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTYNA Andrzej Grzegorz, 
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 966; 
4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― JASTRZĘBSKI Ryszard Stefan, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 721; 
4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― WINNICKI Jan, 
z listy nr 14 KWW ZBIGNIEWA TURA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9216; 

4) głosów ważnych oddano 8686; 

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: 

 ― NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard Wiktor, 
 ― MAZURKIEWICZ Marek Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORCZ Mariusz Grzegorz; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PANTERAŁKA Urszula Edyta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Kudowa-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 48. 
Wybory do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8126, w tym 27 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4397 osobom, w tym 27 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4393 osób, to jest 

54,06% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4248, to jest 96,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 145, 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 32, to jest 22,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 113, to jest 
77,93%  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 582; 
4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPIŃSKI Artur, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 
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) radnym został wybrany: 

― GRZELAK Marek, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550; 
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) radnym został wybrany: 

― STOLARZ Kazimierz Zdzisław, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA MAZIARZA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578, w tym 4 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― DYMOWSKI Dawid Marcin, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 647, w tym 11 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom, w tym 11 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radną została wybrana: 
― ZIÓŁKOWSKA Sylwia Anna, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 



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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 647; 
4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― FRANKOWSKI Adam, 
z listy nr 16 KWW GŁOS KUDOWY. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 568; 
4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radną została wybrana: 
― GORCZYŃSKA Renata Sylwia, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 
4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIEMIANEK Bolesław, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 573, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 326; 



7) radnym został wybrany: 

― JESIONOWSKI Wojciech Marek, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 
4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radną została wybrana: 
― ŻULIŃSKA Teresa Feliksa, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 
4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― DUŚ Wojciech, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 639, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 367 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radną została wybrana: 
― BIELAWSKA Sylwia Małgorzata, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 470, w tym 5 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom, w tym 5 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

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

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radną została wybrana: 
― BIERNACIK Irena Maria, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539, w tym 4 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 317 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

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

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radną została wybrana: 
― TOMASZEWSKA Ewa Marta, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 
4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAŹNIOWSKI Dawid Mateusz, 
z listy nr 14 KW ROZWÓJ. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9950; 

4) głosów ważnych oddano 9371; 

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: 



 ― CISAKOWSKI Michał Zbigniew, 
 ― KOŚCIUK Anetta Maria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŚLIWIŃSKA Krystyna Antonina; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KANECKA Małgorzata; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 



6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Lądek-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 50. 
Wybory do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6943, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3445 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3445 osób, to jest 

49,62% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3365, to jest 97,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 80, 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 21,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 
78,75%  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 439; 
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: 
― ŁAKUCEWICZ Dorota Barbara, 
z listy nr 16 KWW DOROTY ŁAKUCEWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 488; 
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: 

― WALENTYNOWICZ Sławomir Jacek, 
z listy nr 16 KWW DOROTY ŁAKUCEWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radną została wybrana: 
― DAŃKOWSKA-SZCZYGIEŁ Beata Anna, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 
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) radną została wybrana: 
― KOZIŃSKA Mariola Grażyna, 
z listy nr 16 KWW DOROTY ŁAKUCEWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529; 
4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radną została wybrana: 
― MIKA Klaudia, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 
4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 
― URBAŃCZYK Dorota Barbara, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 
4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― PAZDYK Leszek Zygmunt, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 
4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 
― BEDNAREK Małgorzata, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 
4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radną została wybrana: 
― KOLENDO Edyta Dorota, 
z listy nr 16 KWW DOROTY ŁAKUCEWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 
4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBRZYŃSKI Artur Mieczysław, 
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 584; 
4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radnym został wybrany: 

― STUŁA Tomasz Bronisław, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA STUŁY. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radną została wybrana: 
― OPIŁA Agata Dorota, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 
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: 

― MRÓZ Łukasz Paweł, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 



14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radną została wybrana: 
― RYCAJ Ewelina Anna, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 
4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radną została wybrana: 
― PODYMA Magdalena, 
z listy nr 20 KWW ROMANA KACZMARCZYKA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6686; 

4) głosów ważnych oddano 6264; 

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: 

 ― ZATOKA Borysław Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWICKI Tomasz; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁOPUSIEWICZ Zbigniew; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Lewin Kłodzki 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 53. 
Wybory do Rady Gminy Lewin Kłodzki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1596. 
3. Karty do głosowania wydano 870 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 867 osób, to jest 54,32% 

uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 841, to jest 97,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 3,00% 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 57,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11, to jest 
42,31%  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 130; 
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: 

― PINIECKI Władysław, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 
4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radną została wybrana: 



― DROŻYŃSKA Barbara Anna, 
z listy nr 16 KWW TADEUSZA WIEJKUTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126; 
4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radną została wybrana: 
― JANICKA-CZERNIACHOWICZ Lilla Anna, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 
4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radną została wybrana: 
― KLICH Justyna Edyta, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 
4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radnym został wybrany: 

― GASZTYCH Bronisław Kazimierz, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92; 
4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57; 



6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radną została wybrana: 
― PROKOP-JANIK Lucyna Maria, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108; 
4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 56; 

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radnym został wybrany: 

― STUDZIŃSKI Marcin Józef, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 
4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radną została wybrana: 
― WILK Klaudia Joanna, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94; 
4) karty do głosowania wydano 47 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 47; 

6) głosów ważnych oddano 47; 

7) radną została wybrana: 
― KARSKA Renata Magdalena, 
z listy nr 16 KWW TADEUSZA WIEJKUTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110; 



4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radną została wybrana: 
― RÓŻAŃSKA Monika Anna, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 83; 
4) karty do głosowania wydano 41 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 41; 

6) głosów ważnych oddano 35; 

7) radną została wybrana: 
― KUBIŃSKA Ewa Otylia, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101; 
4) karty do głosowania wydano 36 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 36; 

6) głosów ważnych oddano 36; 

7) radnym został wybrany: 

― NISTERCZUK Leszek, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100; 
4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radnym został wybrany: 

― KANDEFER Edward, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105; 
4) karty do głosowania wydano 54 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54; 

6) głosów ważnych oddano 49; 

7) radnym został wybrany: 

― LIB Mirosław, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 86; 
4) karty do głosowania wydano 42 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42; 

6) głosów ważnych oddano 41; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLIK Krzysztof Andrzej, 
z listy nr 15 KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9950; 

4) głosów ważnych oddano 9371; 

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: 

 ― CISAKOWSKI Michał Zbigniew, 
 ― KOŚCIUK Anetta Maria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŚLIWIŃSKA Krystyna Antonina; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KANECKA Małgorzata; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Łagiewniki 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 59. 
Wybory do Rady Gminy Łagiewniki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6012. 
3. Karty do głosowania wydano 3511 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3511 osób, to jest 

58,40% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3453, to jest 98,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 58, 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 22, to jest 37,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 
62,07%  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 456; 
4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERZBICKI Marek, 
z listy nr 18 KWW CRISTINY NAJDEK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 
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: 



― PIWOWARCZYK Danuta Maria, 
z listy nr 16 KWW ARTURA SZCZURKOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 
4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radną została wybrana: 
― STROKA Monika Iwona, 
z listy nr 16 KWW ARTURA SZCZURKOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
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: 
― NAJDEK Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW ARTURA SZCZURKOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 
4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― MILEWSKI Marek, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 
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: 
― HADRIAN Stanisława, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― GADAWSKI Dariusz, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 
4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― KONDRAKIEWICZ Paweł, 
z listy nr 16 KWW ARTURA SZCZURKOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 
4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Łukasz, 
z listy nr 18 KWW CRISTINY NAJDEK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552; 



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: 

― TOKARSKI Waldemar, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 
4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Wojciech, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 
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) radnym został wybrany: 

― TADEUSIAK Piotr Adam, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 
4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radną została wybrana: 
― SZACHNIEWICZ Dobromiła Helena, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 
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: 

― ROSZAK Tomasz Jan, 
z listy nr 17 KWW JAROSŁAW TYNIEC. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 510; 
4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORA Sylwester Dariusz, 
z listy nr 16 KWW ARTURA SZCZURKOWSKIEGO. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8352; 

4) głosów ważnych oddano 7853; 

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: 

 ― KOSOWSKI Grzegorz Józef; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIELAWSKI Krzysztof Jerzy, 
 ― SZPOT Janusz; 

c) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DZIENDZIEL Wacław Alojzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Międzylesie 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 67. 
Wybory do Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5910, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3186 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3185 osób, to jest 

53,89% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3102, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 83, 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 12, to jest 14,46%  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 7, 
to jest 8,43%  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 359; 
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: 
― KAŁUŻNA Danuta Genowefa, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 
4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 



6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 
― MOKRA Janina, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 
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: 

― DUDEK Andrzej Krzysztof, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINEK Jerzy Mikołaj, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― POLAŃSKI Adam, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

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 173; 

7) radnym został wybrany: 

― SZURA Stanisław Maksymilian, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 
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: 

― JURASZEK Andrzej Robert, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 
― JAWORECKA Anna Patrycja, 
z listy nr 15 KWW ŁUKASZA CZECHA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― BORODZICZ Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 



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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 
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) radnym został wybrany: 

― ROSZNIOWSKI Mariusz Mieczysław, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 
4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 
― SŁUGOCKA Monika Aneta, 
z listy nr 15 KWW ŁUKASZA CZECHA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 
4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― MENDEL Władysław Jan, 
z listy nr 18 KWW WŁADYSŁAWA MENDLA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 
4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― MENDEL Artur Stanisław, 



z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radną została wybrana: 
― PRZYBYLSKA Violetta Maria, 
z listy nr 16 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁUSZA Jan Franciszek, 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11408; 

4) głosów ważnych oddano 10604; 

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: 

 ― DUMA Robert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOŁT Józef; 
c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARCHEWKA Piotr, 
 ― ZIELIŃSKI Tadeusz Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Niemcza 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 74. 
Wybory do Rady Miejskiej w Niemczy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4558. 
3. Karty do głosowania wydano 2289 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2288 osób, to jest 

50,20% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2221, to jest 97,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 67, to jest 2,93% 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. 

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 255; 
4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIPOWICZ Andrzej Piotr, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 



― WRZESIŃSKI Miłosz Marek, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 
4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― ROŻEK Paweł Andrzej, 
z listy nr 14 KWW EDYTY MIELNIK-NOWE SPOJRZENIE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 
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) radną została wybrana: 
― KAJRYS Wiesława Ewa, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 
4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― PELC Stanisław Tadeusz, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

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



6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 
― BORODAJKO Alicja Maria, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 
4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 
― OLEKSIAK Maria Krystyna, 
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 331; 
4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKLARSKI Mieczysław Stanisław, 
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 373; 
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: 

― KACZOROWSKI Michał Mirosław, 
z listy nr 14 KWW EDYTY MIELNIK-NOWE SPOJRZENIE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 



4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 
― MIELNIK Edyta Marta, 
z listy nr 14 KWW EDYTY MIELNIK-NOWE SPOJRZENIE. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 
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: 

― ZAPOTOCZNY Paweł, 
z listy nr 14 KWW EDYTY MIELNIK-NOWE SPOJRZENIE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 
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: 

― SZACHNIEWICZ Stanisław, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 
4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 
― SMĘT Kamila Anna, 
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 318; 
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) radną została wybrana: 
― DZIEDZIC Paulina Ewa, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 
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: 

― KOSSAKOWSKI Mateusz, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE 2018. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8352; 

4) głosów ważnych oddano 7853; 

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: 

 ― KOSOWSKI Grzegorz Józef; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIELAWSKI Krzysztof Jerzy, 
 ― SZPOT Janusz; 

c) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DZIENDZIEL Wacław Alojzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Nowa Ruda 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 75. 
Wybory do Rady Gminy Nowa Ruda 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9521. 
3. Karty do głosowania wydano 4911 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4906 osób, to jest 

51,53% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4809, to jest 98,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 97, 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 13, to jest 13,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84, to jest 
86,60%  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 585; 
4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTOSIK Marcin Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW Z LUDŹMI I DLA LUDZI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 621; 
4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radną została wybrana: 



― SOŁEK-MUZYKA Bożena Joanna, 
z listy nr 14 KWW Z LUDŹMI I DLA LUDZI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 
4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEDZIC Mirosław, 
z listy nr 14 KWW Z LUDŹMI I DLA LUDZI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁABA Kazimierz Stanisław, 
z listy nr 14 KWW Z LUDŹMI I DLA LUDZI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 
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) radnym został wybrany: 

― JALIŃSKI Marcin Wiesław, 
z listy nr 18 KWW DOBRY KIERUNEK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 666; 
4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 



6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― FERENC Janusz Antoni, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŚLANKA Janusz Marian, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 623; 
4) karty do głosowania wydano 379 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― WACŁAWIK Zbigniew Józef, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 
4) karty do głosowania wydano 422 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radną została wybrana: 
― TOMKIEWICZ Magdalena Maria, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

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 279 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― BIDZIŃSKI Marek Grzegorz, 
z listy nr 18 KWW DOBRY KIERUNEK. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 853; 
4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 437; 

7) radnym został wybrany: 

― WASŁOWICZ Stanisław, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 
4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRUSZEWSKI Bolesław, 
z listy nr 18 KWW DOBRY KIERUNEK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 714; 
4) karty do głosowania wydano 369 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 363; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIEWICZ Wacław Marek, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Kamil Kajetan, 
z listy nr 18 KWW DOBRY KIERUNEK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 
4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― BYWALEC Mariusz Paweł, 
z listy nr 17 KWW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8101; 

4) głosów ważnych oddano 7486; 

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: 

 ― WOLAN-NIEMCZYK Renata; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MANDRYK-KRYNIECKA Agnieszka Ewa, 
 ― SZAFRAN Paweł; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KARWOWSKI Sławomir Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Nowa Ruda 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

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

 



Rozdział 16. 
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

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 18549, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8140 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8137 osób, to jest 
43,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7847, to jest 96,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 290, to jest 3,56% 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 177, to jest 61,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 113, to jest 
38,97%  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 14 KWW TOMASZ KILIŃSKI. 
 

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 5289, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2335 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 



5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2335; 

6) głosów ważnych oddano 2254; 

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: 

 ― CZERNIATOWICZ Andrzej Adam, 
 ― KASPRZYK Jolanta; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TURAŃSKI Artur; 

c) lista nr 14 ― KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BEHAN Andrzej, 
 ― CICHAŃSKI Jacek, 
 ― STRAWIŃSKI Jerzy; 

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 4347; 
4) karty do głosowania wydano 1597 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1596; 

6) głosów ważnych oddano 1518; 

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: 

 ― GAJCY Halina; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KARCZEWSKI Zbigniew; 

c) lista nr 14 ― KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STANIOCHA Janusz, 
 ― FRĄCEK Bogusław, 
 ― CHOJECKA Marta Karolina; 

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 4369; 
4) karty do głosowania wydano 2039 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2037; 

6) głosów ważnych oddano 1967; 

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: 

 ― PULIT Jerzy; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIECHETEK Kinga Ludwika; 

c) lista nr 14 ― KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WAŁĘSA Regina, 
 ― KOCOŃ Marian Jan, 
 ― LICHWA Magdalena Dorota; 

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 4544; 
4) karty do głosowania wydano 2169 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2169; 

6) głosów ważnych oddano 2108; 

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: 

 ― DRUCIAK Zdzisław Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JĘDRZEJEWSKI Dawid; 

c) lista nr 14 ― KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WRÓBEL Piotr Jan, 
 ― ZIEMSKA Jadwiga, 



 ― ROZMUS Bartłomiej Konrad; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8131; 

4) głosów ważnych oddano 7640; 

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: 

 ― JĘDRZEJEWSKA-SKRZYPCZYK Małgorzata Joanna, 
 ― KUZAK Grzegorz Włodzimierz, 
 ― PRZYBYŁ Jarosław Bartłomiej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WALASZCZYK Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Pieszyce 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 87. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pieszycach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7564. 
3. Karty do głosowania wydano 3922 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3915 osób, to jest 

51,76% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3812, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 103, 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 25, to jest 24,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 78, to jest 
75,73%  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 546; 
4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŻUCH Tadeusz Antoni, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 
4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radną została wybrana: 



― MOŹDZIERZ Małgorzata, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 
4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― KONDRAT Ryszard, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 
4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― SUCHY Piotr, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 
4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 
― KOWALCZYK Aleksandra Agnieszka, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 571; 
4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 



6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPIERZ Stanisław, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRSKI Sławomir Bronisław, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA PIESZYCE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 
4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― RACZEK Grzegorz Paweł, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 
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: 

― CHOJNACKI Henryk, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 



4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 
― KORDIAK Urszula Kazimiera, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA PIESZYCE. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 
4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radną została wybrana: 
― HAŁUSZKO Anita, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536; 
4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― TULEJ Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA PIESZYCE. 

 

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 242 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBECKI Czesław, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 
4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUNIEWSKI Adam Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 702; 
4) karty do głosowania wydano 408 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― OPALSKI Benedykt, 
z listy nr 15 KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7705; 

4) głosów ważnych oddano 7226; 

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: 

 ― ZARZEKA Jolanta Grażyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIĘT Marcin, 
 ― KRÓL Grażyna Anna; 
c) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZCZYPKA Bernadetta Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Piława Górna 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 88. 
Wybory do Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5128. 
3. Karty do głosowania wydano 2592 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2592 osób, to jest 

50,55% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2509, to jest 96,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 83, to jest 3,20% 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 31,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 
68,67%  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 308; 
4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOIN Jarosław, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 



― SIENKIEWICZ Mirosław, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 
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) radnym został wybrany: 

― MADEJSKI Dariusz Oktawian, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 
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: 

― CHROBAK Marcin Grzegorz, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 
4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 
― PACYK Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA PIECHA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 
4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 



6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECH Tomasz, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA PIECHA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 
4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― KORDASIEWICZ Arnold Kazimierz, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 
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: 

― JEZIORSKI Wiktor, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJCHER Arkadiusz, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 



4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 
― WIĄCEK Małgorzata, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 
4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 
― SZWEC Agnieszka, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA PIECHA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 
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: 

― CHRZANOWSKI Tadeusz Jan, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA PIECHA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 
4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 
― KARAŚ Justyna Grażyna, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 
― ŚWIETLIK Barbara, 
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 350; 
4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― PELCZAR Stanisław Józef, 
z listy nr 15 KW OBS. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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 81828. 
3. Karty do głosowania wydano 40848 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40786 osób, to jest 

49,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 38786, to jest 95,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2000, to jest 4,90% 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 968, to jest 48,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1032, to jest 
51,60%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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 13 KW OBS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8352; 

4) głosów ważnych oddano 7853; 

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: 

 ― KOSOWSKI Grzegorz Józef; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIELAWSKI Krzysztof Jerzy, 
 ― SZPOT Janusz; 

c) lista nr 13 ― KW OBS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DZIENDZIEL Wacław Alojzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

m. Polanica-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 91. 
Wybory do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5405, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2875 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2710 osób, to jest 

50,14% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2650, to jest 97,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,21% 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 26,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 
73,33%  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 376; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 
― KOZIOŁ Grażyna Elżbieta, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 
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) radną została wybrana: 
― RUNIEWICZ-WAC Marlena Beata, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 
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: 

― FIBICH Marcin Roman, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 
4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 
― WALCZUK Anna, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radną została wybrana: 
― WINNICKA Agata Maria, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

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 167 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 
― BACHRY Jolanta Stanisława, 
z listy nr 16 KWW DARIUSZA KŁONOWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― JELLIN Mateusz Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― BISKUPSKI Tadeusz Mirosław, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 
4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 
― KOŚCIELSKA Anna Irena, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 
4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― CIECIUCH Maciej, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 
4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 
― GROSZEK Dorota Ewa, 
z listy nr 17 KWW MATEUSZA JELLINA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 
― STĘPEK Anna Maria, 
z listy nr 15 KWW SZANSA DLA POLANICY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 
4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― BILAN Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW POLANICA NA PLUS. 

 



14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 
― BABIŃSKA Lilianna Katarzyna, 
z listy nr 16 KWW DARIUSZA KŁONOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 
― CZAJA-DOROSZUK Katarzyna, 
z listy nr 18 KWW POLANICA NASZ DOM. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9216; 

4) głosów ważnych oddano 8686; 

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: 

 ― NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard Wiktor, 
 ― MAZURKIEWICZ Marek Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORCZ Mariusz Grzegorz; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PANTERAŁKA Urszula Edyta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Radków 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 96. 
Wybory do Rady Miejskiej w Radkowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4393. 
3. Karty do głosowania wydano 1954 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1952 osób, to jest 

44,43% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1857, to jest 95,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 95, to jest 4,87% 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 23,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 
76,84%  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 6 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr 6, 
nr 9, 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 448; 
4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 
― JARZYŃSKA Czesława Julianna, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WNĘK Dawid Paweł, 



z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYCIEŃ Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― RAKOWSKA Alfreda Jadwiga, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 
4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELNICZUK Aleksander Antoni, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― JANICKI Krzysztof Dariusz, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 
4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― DROŻDŻ Bogusz Wawrzyniec, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 
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: 

― MRÓWKA Piotr Stanisław, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MARKOWICZ Ryszard Kazimierz, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELGUS Paweł Andrzej, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SOBCZYŃSKA Barbara, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 
4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― TRYBUS Piotr, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 
― SURDYKA Alicja, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 496; 
4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJŁASZ Stanisław Jan, 
z listy nr 14 KWW ODNOWA DLA RADKOWA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― GORCZYCKI Janusz Andrzej, 
z listy nr 15 KWW NIEZALEŻNY. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 



Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8101; 

4) głosów ważnych oddano 7486; 

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: 

 ― WOLAN-NIEMCZYK Renata; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MANDRYK-KRYNIECKA Agnieszka Ewa, 
 ― SZAFRAN Paweł; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KARWOWSKI Sławomir Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 



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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Stoszowice 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 104. 
Wybory do Rady Gminy Stoszowice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4161. 
3. Karty do głosowania wydano 2226 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2226 osób, to jest 

53,50% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2160, to jest 97,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 66, 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 18, to jest 27,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 
72,73%  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 284; 
4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORSKI Łukasz, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 
4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 
― CHMIEL Joanna, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 
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) radnym został wybrany: 

― GAD Ireneusz Szczepan, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 
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: 

― JÓZEFIAK Marcin Adam, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KOWALCZYK Tadeusz Bogdan, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 
4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radną została wybrana: 
― GRYCAJ Grażyna, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 
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: 

― KUBICZ Tadeusz, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― LOREK Czesław Karol, 
z listy nr 13 KWW TOMASZA KRZESZOWCA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 
4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― JEWCZUK Bartosz Jan, 



z listy nr 13 KWW TOMASZA KRZESZOWCA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 
4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 
― STANEK Monika Emanuela, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 
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: 

― HOJDUS Zbigniew Kazimierz, 
z listy nr 13 KWW TOMASZA KRZESZOWCA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 
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) radnym został wybrany: 

― JABŁOŃSKI Daniel Marcin, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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 146 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― SEMCZUK Tadeusz, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 
4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― GIEMZA Robert Władysław, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 
― KACZMAREK Karina Urszula, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA 
GANCARZA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4638; 

4) głosów ważnych oddano 4286; 

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: 

 ― GOŁDYN Anna; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FESTER Roman; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 



 ― WIELOWSKA Patrycja Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Stronie Śląskie 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 105. 
Wybory do Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6056. 
3. Karty do głosowania wydano 3241 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3240 osób, to jest 

53,50% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3190, to jest 98,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,54% 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 22,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 
78,00%  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 350; 
4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBROWOLSKI Stanisław, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 



― SŁAWIK Remigiusz Michał, 
z listy nr 16 KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380; 
4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMURZYŃSKI Marek, 
z listy nr 16 KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 
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: 

― BORA Szymon Łukasz, 
z listy nr 16 KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA. 

 

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 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 
― JANISZEWSKA Gabriela Maria, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 



6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― ERDMAŃSKI Tomasz Robert, 
z listy nr 16 KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― KUJAWIAK Krzysztof Tadeusz, 
z listy nr 16 KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 
4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― WIKTOR Ryszard, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― SERAFIN Jacek Adam, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 



4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― PAKUŁA Zdzisław Józef, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 
4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radną została wybrana: 
― LASKOWSKA Magdalena Joanna, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 
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) radnym został wybrany: 

― RYCZEK Wiesław Andrzej, 
z listy nr 17 KWW WIESŁAW RYCZEK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 
4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 
― BRZEZICKA Krystyna Irena, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 
4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― BALICKI Marek, 
z listy nr 16 KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― GULIJ Dariusz Jerzy, 
z listy nr 14 KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6686; 

4) głosów ważnych oddano 6264; 

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: 

 ― ZATOKA Borysław Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWICKI Tomasz; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁOPUSIEWICZ Zbigniew; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Szczytna 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 109. 
Wybory do Rady Miejskiej w Szczytnej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3902. 
3. Karty do głosowania wydano 1772 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1770 osób, to jest 

45,36% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1694, to jest 95,71% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 4,29% 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 27,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 
72,37%  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 7, 
nr 8, 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 393; 
4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 
― RUSIŃSKA Elżbieta Agnieszka, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 
4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNIK Stanisław Edward, 
z listy nr 15 KWW SZCZYTNA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― KWIATKOWSKA Zuzanna Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― BEDNAREK Martyna Gabriela, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― HARA Jarosław Andrzej, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radną została wybrana: 



― BASIUK-ŚWINIAŃSKA Marzena Bożena, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― RYDZ Beata Agnieszka, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― JANISZEWSKI Janusz Kazimierz, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 
4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 
― WYSOCZAN Agnieszka Edyta, 
z listy nr 15 KWW SZCZYTNA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 
4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― CHOJNACKI Paweł Mateusz, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 



11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WOJTACZKA Arkadiusz Piotr, 
z listy nr 15 KWW SZCZYTNA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 
4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radnym został wybrany: 

― LEGIERSKI Marcin Krzysztof, 
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 484; 
4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― GAZDA Artur Mariusz, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 
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: 

― DUDEK Tadeusz Stanisław, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 



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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 
4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― ONAK Marian Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130294. 
3. Karty do głosowania wydano 64910 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64870 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 60881, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3989, to jest 6,15% 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 2099, to jest 52,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1890, to jest 
47,38%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9950; 

4) głosów ważnych oddano 9371; 

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: 

 ― CISAKOWSKI Michał Zbigniew, 
 ― KOŚCIUK Anetta Maria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŚLIWIŃSKA Krystyna Antonina; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI 
KŁODZKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KANECKA Małgorzata; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 



 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Ząbkowice Śląskie 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

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

 



Rozdział 29. 
Wybory do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

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 17901, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 9747 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9741 osób, to jest 

54,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 9288, to jest 95,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 453, to jest 4,65% 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 267, to jest 58,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 186, to jest 
41,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

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

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW DARIUSZ JAGIEŁA; 

4) lista nr 14 KWW MARCINA ORZESZKA. 
 

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 6948, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 3559 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3560; 



6) głosów ważnych oddano 3390; 

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: 

 ― CUPIAŁ Krzysztof, 
 ― GWÓŹDŹ Bożena Krystyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SOBÓR Grażyna Bogusława; 

c) lista nr 13 ― KWW DARIUSZ JAGIEŁA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GAWĘDA Franciszek Sylwester; 

d) lista nr 14 ― KWW MARCINA ORZESZKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORZESZEK Marcin, 
 ― SIERKA Dorota Stanisława, 
 ― GANCARZ Dariusz, 
 ― GRZESIK Małgorzata Teresa; 

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 5403; 
4) karty do głosowania wydano 3233 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3223; 

6) głosów ważnych oddano 3083; 

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: 

 ― WARZOCHA Piotr Paweł, 
 ― CIEPIERSKI Daniel Rafał; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― HALIKOWSKA Magdalena Anna; 

c) lista nr 14 ― KWW MARCINA ORZESZKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAWŁOWSKI Ryszard Antoni, 



 ― SZEWCZYK Irena Jadwiga, 
 ― WILCZEWSKI Arkadiusz Adam; 

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 5550; 
4) karty do głosowania wydano 2955 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2958; 

6) głosów ważnych oddano 2815; 

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: 

 ― BEREŹNICKA Beata; 
b) lista nr 13 ― KWW DARIUSZ JAGIEŁA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SMARŻYK Jadwiga Anna; 

c) lista nr 14 ― KWW MARCINA ORZESZKA uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMINIK Andrzej Michał, 
 ― LABOK Janusz Jerzy, 
 ― GÓROWSKI Jacek, 
 ― PŁACHYTKA Stanisław, 
 ― ROGOWSKI Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9728; 

4) głosów ważnych oddano 9112; 

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: 

 ― MARCINKÓW Dariusz Paweł, 
 ― GIRYN Justyna Aleksandra, 
 ― KURZYP Stanisław Jan, 
 ― FIGZAŁ Ewa Wiktoria; 

b) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZYMAŃSKI Piotr Paweł; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOŹNIAK-ŁĄGIEWKA Danuta Maria; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 



4) głosów ważnych oddano 244750; 

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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Ziębice 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 132. 
Wybory do Rady Miejskiej w Ziębicach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13981, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 6598 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6595 osób, to jest 

47,17% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6369, to jest 96,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 226, 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 
oddano 60, to jest 26,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 166, to jest 
73,45%  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 924; 
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: 

― KOPROWSKI Jerzy Władysław, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1014; 
4) karty do głosowania wydano 519 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520; 



6) głosów ważnych oddano 502; 

7) radnym został wybrany: 

― OCHAŁ Wiktor Krzysztof, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 901; 
4) karty do głosowania wydano 398 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radnym został wybrany: 

― KURIATA Marek Dawid, 
z listy nr 16 KWW TOMASZA BAFIA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 889; 
4) karty do głosowania wydano 442 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radną została wybrana: 
― SOBKÓW Agata Dorota, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 969; 
4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

6) głosów ważnych oddano 352; 

7) radnym został wybrany: 

― KĄFERA Bartłomiej, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 897; 



4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŹWIEC Mariusz Bogusław, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 730; 
4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBOL Janusz, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 813; 
4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radną została wybrana: 
― PUSTUŁKA Beata Jolanta, 
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 988, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 433 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Józef, 
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 1113; 
4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 

6) głosów ważnych oddano 516; 

7) radnym został wybrany: 

― PIĘKOŚ Bolesław Marian, 
z listy nr 17 KWW MAŁA OJCZYZNA PIĘKOŚ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 946; 
4) karty do głosowania wydano 529 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 529; 

6) głosów ważnych oddano 521; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIADACZ Piotr Jan, 
z listy nr 16 KWW TOMASZA BAFIA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 944, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 469 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radnym został wybrany: 

― SALA Wiesław Tadeusz, 
z listy nr 14 KWW ALTERNATYWA DLA ZIĘBIC. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716; 
4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 317; 



7) radnym został wybrany: 

― ISKRA Wacław, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1088; 
4) karty do głosowania wydano 532 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 

6) głosów ważnych oddano 513; 

7) radnym został wybrany: 

― LACH Władysław Kazimierz, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1049; 
4) karty do głosowania wydano 506 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 506; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radną została wybrana: 
― BEDNARZ Jolanta Adela, 
z listy nr 13 KWW MARIUSZA SZPILAREWICZA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8080; 

4) głosów ważnych oddano 7610; 

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: 

 ― SZWARC Robert; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REGNER Andrzej Piotr, 
 ― KOZYRA Marian Piotr, 
 ― PĘCAK Piotr Paweł; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARKOWSKA Teresa, 
 ― PIĄTKOWSKI Kazimierz Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 

gm. Złoty Stok 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

1) do 169 rad gmin, z tego: 

a) do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 26 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego: 

1) 2745 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 506 radnych rad powiatów; 

3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2085 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów 
wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11603, 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 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 
73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, 
to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania. 
 

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



1. Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 118 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach 
kandydatów przez 98 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 660 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20398, 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 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 
55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach 
kandydatów przez 75 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 506 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 835815 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% 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 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 
45,87%  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 106 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

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

2. Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 



Rozdział 135. 
Wybory do Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3761, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2035 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2035 osób, to jest 

54,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1990, to jest 97,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 45, to jest 2,21% 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 24,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 
75,56%  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 265; 
4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― OGIELSKI Piotr Waldemar, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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 134 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 130; 



7) radną została wybrana: 
― GÓRSKA-KAJDAK Maria Jolanta, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 
4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 
― TEPER Dominika Katarzyna, 
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 252; 
4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 
― ZNAMIROWSKA-WIEJA Danuta, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 
4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZDROWSKI Stanisław, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― PROROK Bartłomiej Tomasz, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 
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) radną została wybrana: 
― GAWDONOWICZ Elżbieta, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 
4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 
― POPERA Katarzyna Ewa, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 
4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 
― RUSZKOWSKA Elżbieta Teresa, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 
4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŚKO Jan, 
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 196; 
4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 
― GŁĄB Marta, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 
4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 
― KUCHAREK Patrycja Janina, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 
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: 

― MAJORCZYK Jarosław Andrzej, 
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 281, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 
― GAJEK Anna Magdalena, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 
― ŻURAWIAK Krystyna Helena, 
z listy nr 13 KWW GRAŻYNY ORCZYK. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

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 53708. 
3. Karty do głosowania wydano 28361 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28344 osób, to jest 

52,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26472, to jest 93,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1872, to jest 6,60% 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 1118, to jest 59,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 754, to jest 
40,28%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5898; 

4) głosów ważnych oddano 5464; 

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: 

 ― WIEJA Waldemar Jan; 
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRZECH Krystyna Monika; 

c) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CZERNIEC Karolina Małgorzata; 

d) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOLAK Czesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468. 
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 
71,52%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

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

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 266256; 

4) głosów ważnych oddano 244750; 



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

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILD Patryk Edward; 
b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander; 

c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Iwona Małgorzata, 
 ― IWANCZ Jacek Julian, 
 ― JURCEWICZ Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, 
 ― DEC Jerzy Grzegorz, 
 ― MACKO Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 



 


