m. Kowary

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 24 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 45.
Wybory do Rady Miejskiej w Kowarach
Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8658.
Karty do głosowania wydano 4241 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4228 osób, to jest
48,83% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4089, to jest 96,71% ogólnej liczby głosów oddanych.
1.
2.
3.
4.

6. Głosów nieważnych oddano 139, to jest 3,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 36, to jest 25,90% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 103, to jest
74,10% 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 560;
4) karty do głosowania wydano 314 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314;
6) głosów ważnych oddano 307;
7) radnym został wybrany:
― BIEROWSKI Adam,
z listy nr 18
KWW ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ WSPÓLNIE DLA
KOWAR.
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 272 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273;
6) głosów ważnych oddano 267;
7) radną została wybrana:
― STARĘGA Małgorzata Ewa,
z listy nr 17
KWW IMPULS.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604;
4) karty do głosowania wydano 245 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245;
6) głosów ważnych oddano 239;
7) radnym został wybrany:
― CWYNAR Tadeusz,

z listy nr 18
KOWAR.

KWW ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ WSPÓLNIE DLA

4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 652;
4) karty do głosowania wydano 341 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341;
6) głosów ważnych oddano 320;
7) radnym został wybrany:
― PRZYBYLAK Karol Paweł,
z listy nr 18
KWW ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ WSPÓLNIE DLA
KOWAR.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 602;
4) karty do głosowania wydano 332 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 320;
7) radną została wybrana:
― PĘDZIWIATR Ewa Maria,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575;
4) karty do głosowania wydano 228 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227;
6) głosów ważnych oddano 216;
7) radną została wybrana:
― RODOWICZ Dagmara,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 587;
4) karty do głosowania wydano 310 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299;
6) głosów ważnych oddano 290;

7) radną została wybrana:
― ESPENSCHIED Beata,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 520;
4) karty do głosowania wydano 246 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;
6) głosów ważnych oddano 234;
7) radnym został wybrany:
― MACHNICA Andrzej Wojciech,
z listy nr 18
KWW ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ WSPÓLNIE DLA
KOWAR.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511;
4) karty do głosowania wydano 262 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262;
6) głosów ważnych oddano 258;
7) radną została wybrana:
― PIETRASZEK Kamila Anna,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585;
4) karty do głosowania wydano 287 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287;
6) głosów ważnych oddano 277;
7) radnym został wybrany:
― MICHELLA Maciej Bartłomiej,
z listy nr 17
KWW IMPULS.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549;
4) karty do głosowania wydano 291 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289;

6) głosów ważnych oddano 272;
7) radnym został wybrany:
― KUBIAK Mariusz Ryszard,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 577;
4) karty do głosowania wydano 311 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311;
6) głosów ważnych oddano 306;
7) radnym został wybrany:
― SCHMIDT Stanisław,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 620;
4) karty do głosowania wydano 348 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348;
6) głosów ważnych oddano 341;
7) radnym został wybrany:
― ADAMOWICZ Radosław Maciej,
z listy nr 17
KWW IMPULS.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 576;
4) karty do głosowania wydano 243 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242;
6) głosów ważnych oddano 236;
7) radną została wybrana:
― KLEPACZ Anna Barbara,
z listy nr 18
KWW ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ WSPÓLNIE DLA
KOWAR.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561;
4) karty do głosowania wydano 211 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214;
6) głosów ważnych oddano 206;
7) radną została wybrana:
― BORCZYK Ewa,
z listy nr 16
KWW PAWŁA PITUCHA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 50718.
3. Karty do głosowania wydano 26366 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26353 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25007, to jest 94,89% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1346, to jest 5,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 821, to jest 61,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest
39,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 13
KW RAZEM DLA REGIONU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4250;
4) głosów ważnych oddano 4032;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SUPIERZ Leszek Józef;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― GÓRECKI Mirosław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOTLIŃSKI Jarosław;
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
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 193452;
4) głosów ważnych oddano 177929;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PRZYBYLSKI Cezary Adam,
― OBRĘBALSKI Marek Adam;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― POKÓJ Jerzy Jan,
― ZAWIŁA Marcin Edward;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KREDKOWSKI Andrzej,
― ZEMBIK Teresa;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu I
/-/ Marcin Sosiński

