
 
m. Boguszów-Gorce 

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 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12325, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 5781 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5776 osób, to jest 

46,86% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 5561, to jest 96,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 215, to jest 3,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 53, to jest 24,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 162, to jest 
75,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 750; 
4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 354; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANIAK Stanisław, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 893; 
4) karty do głosowania wydano 400 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radną została wybrana: 
― MIKOŁAJSKA Urszula Anna, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 945; 
4) karty do głosowania wydano 458 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radnym został wybrany: 

― BORKOWSKI Sebastian, 
z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA WÓJCIKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 787; 
4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Marceli Krystian, 
z listy nr 16 KWW SYLWII DĄBROWSKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 842; 
4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radną została wybrana: 
― CHLEWICKA Beata Krystyna, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 954, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radną została wybrana: 
― PARUCH Dorota, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862; 
4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEKLIK Martin Marek, 
z listy nr 16 KWW SYLWII DĄBROWSKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 845, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 387; 

7) radnym został wybrany: 

― LUBIŃSKI Daniel Piotr, 
z listy nr 16 KWW SYLWII DĄBROWSKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 951; 
4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAJEWSKI Krzysztof Jan, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 843, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁASICKI Arkadiusz, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 884; 
4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374; 

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 

― LORENC Marceli, 
z listy nr 17 KWW JACKA CICHURY. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 878; 
4) karty do głosowania wydano 386 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

6) głosów ważnych oddano 369; 

7) radnym został wybrany: 

― FORYŚ Michał Stanisław, 
z listy nr 16 KWW SYLWII DĄBROWSKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― GEMING Daniel Krzysztof, 
z listy nr 16 KWW SYLWII DĄBROWSKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 856; 
4) karty do głosowania wydano 391 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― SYNOŚ Ryszard, 
z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA WÓJCIKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 601; 
4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― URBAN Grzegorz Waldemar, 
z listy nr 16 KWW SYLWII DĄBROWSKIEJ. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 



Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5775; 

4) głosów ważnych oddano 5482; 

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

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

 ― FRANKOWSKA Iwona Krystyna; 



b) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GÓRSKI Leonard Dariusz, 
 ― WOŹNIAK Jolanta; 

c) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZDEB Adam Tadeusz, 
 ― POTAPOWICZ Mirosław; 

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. Czarny Bór 

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 14. 

Wybory do Rady Gminy Czarny Bór 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3666. 
3. Karty do głosowania wydano 2201 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2200 osób, to jest 

60,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2127, to jest 96,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 73, to jest 3,32% 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 28,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 
71,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 
zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 
4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 
― ŁATKA Marzena Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 
4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 
― LADENBERGER Katarzyna, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 
4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 
― STAWIARSKA Krystyna Bernadyna, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 
4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― POGWIZD Stanisław, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 
4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― STĄPOR Stanisław, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 
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: 

― FLORIAN Andrzej, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 
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: 
― ROMANIK Monika Maria, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 
4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 
― WILK Wiesława Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 
4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSEK Tomasz Adam, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― TRUSZCZYŃSKI Mariusz, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 
4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radną została wybrana: 
― OSIADŁY Barbara Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 
4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 180; 



7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Artur Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 
4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― PORĘBA Waldemar Tomasz, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZANOWSKI Krzysztof Tadeusz, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 
― KAZIUK Dorota, 
z listy nr 16 KWW „ADAMA GÓRECKIEGO”. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5486; 

4) głosów ważnych oddano 5091; 

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

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

 ― WAWRZYNIAK Sylwestra Beata; 

b) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BUZAREWICZ Jarosław Tomasz; 



c) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKRZYNIARZ Stanisław; 

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. Dobromierz 

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 16. 

Wybory do Rady Gminy Dobromierz 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4229. 
3. Karty do głosowania wydano 2330 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2327 osób, to jest 

55,02% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2273, to jest 97,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 54, 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 22, to jest 40,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 
59,26%  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 277; 
4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― BALOK Teodor, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 
4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― RUSEK Piotr Ryszard, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― PIŁAT Marek Grzegorz, 
z listy nr 18 KWW MARKA JAWORSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 
4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJEK Mariusz Wiesław, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 
― CHMIELOWSKA Celina, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 
4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 
― SIECZKA Otylia, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 
4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKALSKI Leszek Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 



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: 
― BRACH Jolanta, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 
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: 

― BABIARZ Andrzej Robert, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 
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: 

― PATYCKI Zbigniew Józef, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 
4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 
― KUCHARCZYK Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― JAWORSKI Marek, 
z listy nr 18 KWW MARKA JAWORSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 
4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI Michał Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 
4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYNASZKO Tomasz Franciszek, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 
4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― MATKOWSKI Tomasz Stefan, 
z listy nr 17 KWW JERZEGO ULBINA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11700; 

4) głosów ważnych oddano 10921; 

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: 

 ― FEDOROWICZ Piotr Tadeusz, 
 ― ULBIN Krystian Rafał; 



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

 ― NAWROCKA Halina; 
c) lista nr 14 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DASZKIEWICZ Małgorzata Zofia; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KUREK Daria; 

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. Głuszyca 

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 24. 

Wybory do Rady Miejskiej w Głuszycy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4583. 
3. Karty do głosowania wydano 2163 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2165 osób, to jest 

47,24% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2075, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 90, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 29, to jest 32,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 
67,78%  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 1, nr 3, nr 5, 
nr 7, nr 8, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― WODYK Kamila Urszula, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 
4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radną została wybrana: 
― POPEK Edyta, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― DRAPAŁA Beata Iza, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 
4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOŁOPA Mirosław Jan, 



z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 
 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KAMECZURA Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 
4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― OKARMA Dawid, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SURMACZYŃSKI Sławomir Konrad, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― MLAZGA Julianna Agnieszka, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631; 
4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTRZYCA Mariusz Stanisław, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 488; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― RECH Janusz Nikodem, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 
4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRABKA Jakub Adam, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 
― TRAWCZYŃSKA Mariola Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 
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: 

― GRYGIANIEC Tomasz, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 
― WOŹNIAK-REDLICKA Katarzyna Marta, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 
4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― MILCZAREK Grzegorz Józef, 
z listy nr 15 KWW ROMANA GŁODA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

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) 7753; 

4) głosów ważnych oddano 7316; 

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

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

 ― MASIUK Marek Jerzy; 

b) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 3 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORPEL Kamil Krzysztof, 
 ― DOROSZ Ewa Anna, 
 ― KAZEK Łukasz Bartosz; 

c) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWIATKOWSKI Krzysztof Henryk, 
 ― POL Piotr Wiesław; 

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. Jaworzyna Śląska 

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 30. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8347, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4072 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4069 osób, to jest 

48,75% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3977, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 92, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 
głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 29, to jest 31,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 
68,48%  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 499; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radną została wybrana: 
― CHMIELOWIEC Katarzyna Małgorzata, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 
4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radną została wybrana: 
― KOTÓW-JĘDRAS Adriana, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 
4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― NAZIMEK Artur Stanisław, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579; 
4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― KANTOR Marcin Maciej, 
z listy nr 22 KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radnym został wybrany: 

― SYNTYRZ Wojciech, 
z listy nr 22 KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 
4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― GRAJASZEK Sebastian Adam, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 510; 
4) karty do głosowania wydano 288 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― TERPIC Sylwester, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 
4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― DYBEŁ Wiesław, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 
4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― STELMACH Arkadiusz Mariusz, 
z listy nr 21 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 
4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― MADAJ Romuald Marian, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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 230 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 
― CHROMY Barbara Helena, 
z listy nr 20 KWW GRUCA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 
4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radną została wybrana: 
― SZCZEPANIAK-JAROSZEWSKA Anna Małgorzata, 
z listy nr 22 KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

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

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radną została wybrana: 
― BUGAJSKA Grażyna, 
z listy nr 24 KWW GRAŻYNA BUGAJSKA - WIEŚ NASZE MARZENIA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 
4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRON Marian, 
z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 372 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 365; 

7) radnym został wybrany: 

― WIĘCEK Mariusz Jan, 
z listy nr 22 KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY. 

 

 
 



Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12201; 

4) głosów ważnych oddano 11344; 

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: 

 ― SOŁTYS Krzysztof Bronisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GANCZAREK Urszula Barbara, 
 ― KRZACZEK Jacek; 

c) lista nr 14 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSIECKI Grzegorz; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZYWER Marek Jan; 
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. Jedlina-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 31. 

Wybory do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3852. 
3. Karty do głosowania wydano 2089 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2087 osób, to jest 

54,18% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2039, to jest 97,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 2,30% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 8, to jest 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 
83,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 
4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Przemysław Jan, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 
4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― ILCZUK Marek Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 
4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁYSIEŃ Sławomir, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 
4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 
― MARCINÓW Grażyna Zofia, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 
4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― RESIAK Marek Stanisław, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 
4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 
― MALECHA Janina, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 
4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 
― DRAPICH Maria, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 



4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBIAK Robert Stanisław, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 
4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 
― BIZIEWSKA-STANIK Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 
4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 
― FLIS Katarzyna Anna, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYŁAK Zygmunt Józef, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 
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: 
― WĘCŁAWIK Urszula Bożena, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 
4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 
― ŚWIDERSKA Monika Emilia, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 
4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Henryk Stanisław, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 
4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radną została wybrana: 
― HRABIA Kamila Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

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) 7753; 

4) głosów ważnych oddano 7316; 

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

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

 ― MASIUK Marek Jerzy; 

b) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 3 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORPEL Kamil Krzysztof, 



 ― DOROSZ Ewa Anna, 
 ― KAZEK Łukasz Bartosz; 

c) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWIATKOWSKI Krzysztof Henryk, 
 ― POL Piotr Wiesław; 

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. Marcinowice 

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 61. 

Wybory do Rady Gminy Marcinowice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5169, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3098 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3096 osób, to jest 

59,90% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3046, to jest 98,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 
głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 20, to jest 40,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 
60,00%  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 361; 
4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 
― CZERNICKA Elżbieta, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAW LEŃ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 
4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 
― GĄSIOR Urszula Bożena, 
z listy nr 19 KWW WŁADYSŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 
4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 
― WIŚNIEWSKA Iwona Katarzyna, 
z listy nr 19 KWW WŁADYSŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 
4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― DŻUGAJ Zbigniew, 
z listy nr 20 KWW JERZEGO GUZIKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 
4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― FIOŁEK Artur Piotr, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAW LEŃ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 
― HATALA Zofia, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAW LEŃ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCHAN Robert Paweł, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAW LEŃ. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 
4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 
― SŁOTA Barbara, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAW LEŃ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 
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) radną została wybrana: 
― GERUS Stanisława Teresa, 
z listy nr 20 KWW JERZEGO GUZIKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radnym został wybrany: 

― MATUSIEWICZ Andrzej Mirosław, 
z listy nr 20 KWW JERZEGO GUZIKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 
4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― KOT Michał Ryszard, 
z listy nr 18 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYŚKÓW Waldemar Robert, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAW LEŃ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 
4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 
― MAŚLANY Danuta, 
z listy nr 20 KWW JERZEGO GUZIKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 
― LEMA Bożena Halina, 
z listy nr 20 KWW JERZEGO GUZIKA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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 205 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Władysław Dariusz, 
z listy nr 19 KWW WŁADYSŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO. 

 

 
 



Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12201; 

4) głosów ważnych oddano 11344; 

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: 

 ― SOŁTYS Krzysztof Bronisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GANCZAREK Urszula Barbara, 
 ― KRZACZEK Jacek; 

c) lista nr 14 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSIECKI Grzegorz; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZYWER Marek Jan; 
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. Mieroszów 

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 64. 

Wybory do Rady Miejskiej Mieroszowa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5389. 
3. Karty do głosowania wydano 3126 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3126 osób, to jest 

58,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3032, to jest 96,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 94, to jest 3,01% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 24, to jest 25,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 70, to jest 
74,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 
4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 
― HENKO Ilona, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― RADWAŃSKI Kazimierz, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 
4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radną została wybrana: 
― STUDNICKA Marta, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 
4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― JEŻAK Tomasz, 
z listy nr 17 KWW JUSTYNA PICHOWICZ LUDZIE PRACA 
INWESTYCJE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 
4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― SIERAKOWSKI Ryszard Jan, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 
4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 
― MAJKOWSKA Grażyna, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 
4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELGUS Wiesław, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 
4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― MYNC Mariusz Stanisław, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 
― KOPKA Violetta Elżbieta, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437; 
4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― SARNECKI Bogdan, 
z listy nr 18 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO. 

 

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 241 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 
― MILEWSKA Kamila Jolanta, 
z listy nr 15 KW TWÓJ MIEROSZÓW. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 



4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 
― SADOWY Maja Beata, 
z listy nr 15 KW TWÓJ MIEROSZÓW. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 
4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radną została wybrana: 
― BANDURSKA-SZEWCZYK Iwona, 
z listy nr 16 KWW MARCINA RACZYŃSKIEGO-SKUTECZNOŚĆ I 
ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 
― CZACHOR Małgorzata Teresa, 
z listy nr 17 KWW JUSTYNA PICHOWICZ LUDZIE PRACA 
INWESTYCJE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 
4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 
― ZIMNOWODZKA Dominika, 
z listy nr 16 KWW MARCINA RACZYŃSKIEGO-SKUTECZNOŚĆ I 
ROZWÓJ. 

 

 
 



Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5486; 

4) głosów ważnych oddano 5091; 

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

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



 ― WAWRZYNIAK Sylwestra Beata; 

b) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BUZAREWICZ Jarosław Tomasz; 

c) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKRZYNIARZ Stanisław; 

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. Stare Bogaczowice 

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 103. 

Wybory do Rady Gminy Stare Bogaczowice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3232. 
3. Karty do głosowania wydano 1955 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1954 osób, to jest 

60,46% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1899, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 55, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 14, to jest 25,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 
74,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 
zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 
4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 
― KRÓL Lucyna, 
z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 
4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWITEŃKI Rodryg Maksymilian, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 
4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 
― SOBOTA Justyna, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 
4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― ZARZECZNY Ariel Kamil, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 
4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― UCHMANOWICZ Marcin Franciszek, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 
4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 
― RAJCA Aneta Barbara, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KARCZMARZ Arkadiusz Jerzy, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 
4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 



6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 
― STAŃKO Nina Sylwia, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 
4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 
― KMIECIK Emilia, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 
4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 
― KAMIŃSKA Izabela Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 
4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKULSKI Daniel, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 
4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 157; 



7) radną została wybrana: 
― DATA Marzena Dorota, 
z listy nr 18 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 
4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― PRYCZEK Tomasz Marek, 
z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 
4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 
― STĘPNIK Alicja Grażyna, 
z listy nr 18 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 
4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― PODGÓRSKI Edward, 
z listy nr 18 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4927; 

4) głosów ważnych oddano 4651; 

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

a) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STOCHAJ Bogdan Seweryn, 
 ― BUKOWSKA Ramona Dominika; 

b) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 



 ― UCHMANOWICZ Bogusław Stefan; 
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. Strzegom 

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 21. 

Wybory do Rady Miejskiej w Strzegomiu 

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 21022, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 11641 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11583 osób, to jest 
55,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 11082, to jest 95,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 501, 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 z 
różnych list oddano 339, to jest 67,66%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 162, to jest 
32,34%  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 17 KWW ZBIGNIEWA SUCHYTY; 

3) lista nr 18 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD; 

4) lista nr 19 KWW WIESŁAWA WITKOWSKIEGO; 

5) lista nr 20 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. 
 

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 5762; 
4) karty do głosowania wydano 3260 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3252; 

6) głosów ważnych oddano 3135; 

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

a) lista nr 17 ― KWW ZBIGNIEWA SUCHYTY uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SUCHYTA Zbigniew Tadeusz, 
 ― ZIĘBA Marta Ewa, 
 ― STODOLAK Magdalena Emilia; 

b) lista nr 19 ― KWW WIESŁAWA WITKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ASYNGER Roman Karol, 
 ― SKÓRA Bogumiła; 

c) lista nr 20 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKIEWICZ Lech; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7400, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 4046 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3997; 

6) głosów ważnych oddano 3827; 

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: 

 ― GÓRA Marian Jan; 

b) lista nr 17 ― KWW ZBIGNIEWA SUCHYTY uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARCZAK Tomasz Kamil, 
 ― WŁODARCZYK Cezary Leszek, 
 ― KOZŁOWSKA Monika; 

c) lista nr 19 ― KWW WIESŁAWA WITKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WITKOWSKI Wiesław Robert, 
 ― RUDNICKI Paweł Mariusz; 

d) lista nr 20 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NABIAŁEK Ryszard; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7860; 
4) karty do głosowania wydano 4335 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4334; 

6) głosów ważnych oddano 4120; 

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: 

 ― ŚWIĄTEK-KARDELA Wioletta Ewa; 

b) lista nr 17 ― KWW ZBIGNIEWA SUCHYTY uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZEPANIK Andrzej Antoni, 
 ― LEWICKA Krystyna Teresa, 
 ― SZMIDT Piotr Jakub, 



 ― GOŁĄB Paweł; 

c) lista nr 19 ― KWW WIESŁAWA WITKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻMIJEWSKI Ryszard Tadeusz, 
 ― GÓRSKA Stanisława; 
d) lista nr 20 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRONDOWSKI Krzysztof Józef; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 



 

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) 11616; 

4) głosów ważnych oddano 10925; 

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: 

 ― OLSZEWSKA Urszula Maria; 

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

 ― NIEPSUJ Leszek Antoni; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STEMPNIEWICZ Przemysław Marcin; 

d) lista nr 16 ― KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHAJDUGA Kazimierz; 

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. Szczawno-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 108. 

Wybory do Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4614. 
3. Karty do głosowania wydano 2867 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2868 osób, to jest 

62,16% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2820, to jest 98,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 1,67% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 7, to jest 14,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 
85,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 
4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 
― ZBIREK Małgorzata Elżbieta, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZANOWSKI Józef, 
z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA 
ĆMIKIEWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 
4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODA Michał Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 



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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 
4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 
― WOŁOSZYN-PUSŁOWSKA Dorota Anna, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 
4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWICZ Janusz Roman, 
z listy nr 16 KWW MARKA FEDORUKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― DEC Zenon Jan, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRY TOBIS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 
4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― MOTYKA Adam Włodzimierz, 



z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA 
ĆMIKIEWICZA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 
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) radną została wybrana: 
― PISARSKA Agnieszka Dorota, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 
― WÓJCIK Urszula, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRY TOBIS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 
4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 
― WILK Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 
4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 259; 



7) radnym został wybrany: 

― JENNINGS Adam, 
z listy nr 16 KWW MARKA FEDORUKA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 
― MOŁDA Violeta Anita, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRY TOBIS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 
4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 
― TOBIS-PAŃCZYSZYN Stanisława, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRY TOBIS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 
4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 
― PANTOL Edyta Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 
4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 157; 



7) radnym został wybrany: 

― KRUPA Tomasz Paweł, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA CZOCHERA-KOCHAM SZCZAWNO-
ZDRÓJ. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4927; 

4) głosów ważnych oddano 4651; 

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

a) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STOCHAJ Bogdan Seweryn, 
 ― BUKOWSKA Ramona Dominika; 

b) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― UCHMANOWICZ Bogusław Stefan; 
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. Świdnica 

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 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Świdnicy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45567, w tym 5 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 23540 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23518 osób, to jest 
51,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 22626, to jest 96,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 892, to jest 3,79% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 
głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 358, to jest 40,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 534, to jest 
59,87%  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. 

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 17 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

4) lista nr 18 KWW NIEZALEŻNA ŚWIDNICA; 

5) lista nr 19 KW ŚWIDNICKIE FORUM ROZWOJU "ŚWIDNICA 
JUTRA"; 

6) lista nr 20 KWW BMS. 
 

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 10301, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 5777 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5772; 

6) głosów ważnych oddano 5526; 

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: 

 ― GRUDZIŃSKI Krzysztof Bogdan; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DROBNY Jacek, 
 ― ORA Andrzej Marian; 



c) lista nr 19 ― KW ŚWIDNICKIE FORUM ROZWOJU "ŚWIDNICA JUTRA" 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PALUSZEK Marcin; 
d) lista nr 20 ― KWW BMS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MORAŃSKA Danuta Elżbieta; 

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 11686, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 6029 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6022; 

6) głosów ważnych oddano 5786; 

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: 

 ― RUMIANCEW-WRÓBLEWSKA Magdalena Monika, 
 ― BOKSZCZANIN Lech Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STRUZIK Aldona Barbara, 
 ― MAKOWSKI Ryszard Piotr; 

c) lista nr 17 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SKOWROŃSKA-WIŚNIEWSKA Zofia Anna; 

d) lista nr 20 ― KWW BMS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FASUGA Rafał Paweł; 

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 13613, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 6270 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6263; 

6) głosów ważnych oddano 6012; 



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: 

 ― WACH Marcin Marek, 
 ― GADZIŃSKA Joanna; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NOWACZYŃSKA Luiza; 

c) lista nr 17 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JAŚKOWIAK Jan Krzysztof; 
d) lista nr 20 ― KWW BMS uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata Małgorzata, 
 ― ŻUREK Wiesław Roman, 
 ― WOŁOSZ Władysław; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9967, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 5464 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5461; 

6) głosów ważnych oddano 5302; 

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: 

 ― DZIĘCIELSKI Jan Józef, 
 ― GASZYŃSKI Albert; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEWANDOWSKI Krzysztof Marek; 

c) lista nr 17 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODGÓRSKI Lesław Roman; 



d) lista nr 20 ― KWW BMS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUC Mariusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 23544; 

4) głosów ważnych oddano 22508; 

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: 

 ― JARZYNA Stanisław, 
 ― URBAŃSKA-MALUCHA Magdalena Katarzyna, 
 ― CHOŁKO Ryszard; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WERECKI Krystian; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BURAK Barbara Maria, 
 ― ZDUŃCZYK Zbigniew Edward, 
 ― GONDEK Andrzej Bogdan; 

d) lista nr 14 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAŁAC Ireneusz Stefan; 
e) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WORSA Zygmunt, 
 ― SYNOWSKA Alicja; 

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. Świdnica 

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 113. 

Wybory do Rady Gminy Świdnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13573, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 7067 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7059 osób, to jest 

52,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6960, to jest 98,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 



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

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 26, to jest 26,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 
73,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 923; 
4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 465; 

7) radną została wybrana: 
― ADAMSKA Regina Anna, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 702; 
4) karty do głosowania wydano 387 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

6) głosów ważnych oddano 385; 

7) radnym został wybrany: 

― KORTA Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 658; 
4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― JADACH Roman, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729; 
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) radną została wybrana: 
― BĄK Teresa Zofia, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763; 
4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECZOREK Daniel Piotr, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1035, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 594 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 591; 

6) głosów ważnych oddano 580; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIECZKO Łukasz, 
z listy nr 18 KWW ŁUKASZA ŚWIECZKO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 880; 
4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 446; 

7) radnym został wybrany: 

― PIASECZNY Arkadiusz Janusz, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 



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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 902; 
4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radną została wybrana: 
― MROCZEK Lucyna Anna, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 
4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 410; 

7) radnym został wybrany: 

― OKONIEWSKI Piotr Jarosław, 
z listy nr 20 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1124; 
4) karty do głosowania wydano 640 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 638; 

6) głosów ważnych oddano 636; 

7) radnym został wybrany: 

― DRATWA Bronisław, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1058; 
4) karty do głosowania wydano 534 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 534; 

6) głosów ważnych oddano 531; 

7) radną została wybrana: 
― SZYSZKA Beata Anna, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1150; 
4) karty do głosowania wydano 579 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 580; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radną została wybrana: 
― WICHER Jadwiga Teresa, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1058; 
4) karty do głosowania wydano 474 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

6) głosów ważnych oddano 471; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUBEREK Tadeusz Sobiesław, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 868; 
4) karty do głosowania wydano 457 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 455; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIURDZIA Paweł, 
z listy nr 23 KWW RAZEM ZMIENIMY MOKRZESZÓW. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 872; 
4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 

6) głosów ważnych oddano 459; 

7) radnym został wybrany: 

― JANASIK Eligiusz Edward, 
z listy nr 17 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA. 

 

 
 



Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7046; 

4) głosów ważnych oddano 6656; 

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: 

 ― SZUSZWALAK Tomasz Daniel; 

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

 ― CHODKIEWICZ-BEDNARZ Małgorzata Kazimiera; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GAWRON 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 



 

m. Świebodzice 

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 24. 

Wybory do Rady Miejskiej w Świebodzicach 

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 18074. 
3. Karty do głosowania wydano 9380 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9371 osób, to jest 

51,85% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 8997, to jest 96,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 374, to jest 3,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 227, to jest 60,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 147, to jest 
39,30%  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 17 KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA; 

3) lista nr 18 KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE; 

4) lista nr 19 KWW PAWŁA OZGI. 
 

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 5112; 
4) karty do głosowania wydano 2957 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2954; 

6) głosów ważnych oddano 2884; 

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

a) lista nr 17 ― KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWADRANS Łukasz, 
 ― MAREK Zofia, 
 ― PANTAL Zdzisław; 

b) lista nr 18 ― KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DZIWOSZ Ewa Wioleta; 

c) lista nr 19 ― KWW PAWŁA OZGI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OZGA Paweł, 
 ― BIENIADA Grażyna Wiesława; 

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 4126; 
4) karty do głosowania wydano 2056 osobom; 



5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2056; 

6) głosów ważnych oddano 1961; 

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: 

 ― MĄDRA Halina Maria; 
b) lista nr 17 ― KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁUKAWSKI Sławomir, 
 ― DOBOSZ Aneta Izabela; 

c) lista nr 18 ― KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CICHOŃ Marcin Andrzej; 

d) lista nr 19 ― KWW PAWŁA OZGI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POFELSKI Adam Paweł; 

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 4168; 
4) karty do głosowania wydano 1973 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1969; 

6) głosów ważnych oddano 1864; 

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

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

 ― GĄSIOR Marek; 

b) lista nr 17 ― KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOŁOSZYN Krystian Jerzy, 
 ― OPALIŃSKI Zbigniew, 
 ― KLEPIEC Jan; 

c) lista nr 18 ― KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIAŁY Sebastian; 

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 4668; 
4) karty do głosowania wydano 2394 osobom; 



5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2392; 

6) głosów ważnych oddano 2288; 

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

a) lista nr 17 ― KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŻUCHOWICZ Bogdan, 
 ― ŻYGŁOWICZ Jacek Marcin; 

b) lista nr 18 ― KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZAFRANIEC Mariusz Henryk, 
 ― CZEKAJ Tomasz Jerzy; 

c) lista nr 19 ― KWW PAWŁA OZGI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOŚCIUKIEWICZ Janusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11700; 

4) głosów ważnych oddano 10921; 

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: 

 ― FEDOROWICZ Piotr Tadeusz, 
 ― ULBIN Krystian Rafał; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NAWROCKA Halina; 
c) lista nr 14 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DASZKIEWICZ Małgorzata Zofia; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KUREK Daria; 

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. Walim 

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 118. 

Wybory do Rady Gminy Walim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3171. 
3. Karty do głosowania wydano 1639 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1639 osób, to jest 

51,69% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1602, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 37, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 9, to jest 24,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 
75,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 7, nr 13, 
nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 
― SZCZĘŚNIAK Danuta, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 
4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― POŁEĆ Dariusz Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW NOWA INICJATYWA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 
4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 
― WIŚNIEWSKA Barbara Maria, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 
4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 
― RADLIŃSKA Maria Helena, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 
4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASZEWSKI Szymon, 
z listy nr 17 KWW NOWA INICJATYWA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MAZUR Ryszard Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― BODURKA Zuzanna Teresa, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 
4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUR Paweł Mariusz, 
z listy nr 17 KWW NOWA INICJATYWA. 

 



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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 
― JAŚKIEWICZ Angelika Anna, 
z listy nr 17 KWW NOWA INICJATYWA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZYK Tomasz Konrad, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 
4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIELEWSKI Szczepan, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 
4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 
― PAKUŁA Monika Agnieszka, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― OSIECKI Mieczysław Roman, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WACH Henryk, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 
4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― POL Andrzej Paweł, 
z listy nr 16 KWW ADAMA HAUSMANA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45107. 
3. Karty do głosowania wydano 23951 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23941 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22540, to jest 94,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1401, to jest 5,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 877, to jest 62,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 524, to jest 
37,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA; 

5) lista nr 14 KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ. 
 

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) 7753; 

4) głosów ważnych oddano 7316; 

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

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

 ― MASIUK Marek Jerzy; 

b) lista nr 13 ― KWW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 3 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORPEL Kamil Krzysztof, 
 ― DOROSZ Ewa Anna, 
 ― KAZEK Łukasz Bartosz; 

c) lista nr 14 ― KWW ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWIATKOWSKI Krzysztof Henryk, 
 ― POL Piotr Wiesław; 

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. Wałbrzych 

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 26. 

Wybory do Rady Miejskiej Wałbrzycha 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87606, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 42111 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 42026 osób, to jest 
47,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 40795, to jest 97,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 1231, 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 z 
różnych list oddano 626, to jest 50,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 605, to jest 
49,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

1) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 14 KWW ROMANA SZEŁEMEJA. 
 

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 17953, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 10402 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10363; 

6) głosów ważnych oddano 10177; 

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: 

 ― LANGER Jerzy Maciej; 
b) lista nr 14 ― KWW ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ROMAŃSKA Maria Anna, 
 ― KRACZKOWSKI Piotr, 
 ― WIŁKOMIRSKA Małgorzata Beata, 
 ― GLAPIŃSKI Rafał Mariusz; 

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 18441, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 9437 osobom; 



5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9407; 

6) głosów ważnych oddano 9147; 

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: 

 ― WIERZBICKA Renata Teresa; 

b) lista nr 14 ― KWW ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZEŁEMEJ Alina, 
 ― MIELCZAREK Andrzej, 
 ― KALINOWSKI Mariusz, 
 ― MAZURKIEWICZ Tadeusz; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15688; 
4) karty do głosowania wydano 7082 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7086; 

6) głosów ważnych oddano 6842; 

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: 

 ― ADAMKIEWICZ Anna Ewa; 

b) lista nr 14 ― KWW ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLANIN Krystyna Dorota, 
 ― NOWAK Ryszard, 
 ― DOLAT Marek, 
 ― STAWOWY Dariusz Jacek; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18092; 
4) karty do głosowania wydano 8002 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7993; 

6) głosów ważnych oddano 7691; 

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: 



 ― KURIATA Cezary Leon; 

b) lista nr 14 ― KWW ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZPUR Anatol Kazimierz, 
 ― ROSIAK Alicja Elżbieta, 
 ― SZWAJGIER Jacek Andrzej, 
 ― KALINOWSKI Krzysztof Artur; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17432, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 7188 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7177; 

6) głosów ważnych oddano 6938; 

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: 

 ― MUCHA Beata Maria; 
b) lista nr 14 ― KWW ROMANA SZEŁEMEJA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZEŁEMEJ Roman, 
 ― KWIATKOWSKI Piotr Tomasz, 
 ― TUMIDALSKA Marta Magdalena, 
 ― BIELAWSKI Wiesław; 

8) 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. Żarów 

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 136. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żarowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9286. 
3. Karty do głosowania wydano 4649 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4647 osób, to jest 

50,04% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4550, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 97, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 23, to jest 23,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 74, to jest 
76,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, 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 650; 
4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŚKÓW Robert, 
z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ŻAROWA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579; 
4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― ZADROŻNY Piotr, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 669; 
4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUREK Bartosz Robert, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 815; 
4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWIEC Mariusz Grzegorz, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 
4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 352; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁĄZKA Norbert, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 630; 
4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radną została wybrana: 
― GÓŹDŹ Ewa, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 748; 
4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radną została wybrana: 
― NIERADKA Iwona, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 720; 
4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― PUDLIK Tadeusz, 
z listy nr 19 KWW ŻARÓW MÓJ DOM. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 688; 
4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radną została wybrana: 
― TOMASZEWSKA Maria Teresa, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 
4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radną została wybrana: 
― ZATOŃ Barbara Anna, 
z listy nr 23 KWW BARBARY ZATOŃ. 

 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KONIECZNY Roman Tadeusz, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 704; 
4) karty do głosowania wydano 380 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380; 

6) głosów ważnych oddano 373; 



7) radną została wybrana: 
― URBANIK Zuzanna Monika, 
z listy nr 21 KWW ZUZANNY URBANIK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 
4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― MYRTA Mieczysław, 
z listy nr 22 KWW MIECZYSŁAW MYRTA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 697; 
4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radną została wybrana: 
― KACZOROWSKA Joanna Elżbieta, 
z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ŻAROWA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 
4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― GANCZAREK Waldemar Mirosław, 
z listy nr 17 KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu Świdnickiego 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126110. 
3. Karty do głosowania wydano 66202 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66107 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 62354, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3753, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 1599, to jest 42,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2154, to jest 
57,39%  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 14 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT; 

6) lista nr 16 KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12201; 

4) głosów ważnych oddano 11344; 

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: 

 ― SOŁTYS Krzysztof Bronisław; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GANCZAREK Urszula Barbara, 
 ― KRZACZEK Jacek; 

c) lista nr 14 ― KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSIECKI Grzegorz; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZYWER Marek Jan; 
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 


