m. Będzin

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 1.
Wybory do Rady Miejskiej Będzina

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 44194, w tym 4 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 23627 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23612 osób, to jest
53,43% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 22874, to jest 96,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 738, to jest 3,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 391, to jest 52,98% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 347, to jest
47,02% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 21
KWW MARCIN LAZAR;
3) lista nr 22
KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO;
4) lista nr 23
KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12664;
4) karty do głosowania wydano 7153 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7153;
6) głosów ważnych oddano 6898;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― FENDRYCH Ewa Edyta;
b) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PAWLAK Grzegorz Tomasz;
c) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOMONIEWSKI Łukasz Jan,
― BRODZIŃSKI Sławomir Adam,
― DUDEK Leszek Arkadiusz;
d) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JAGIEŁA Jerzy Władysław,
― FIUK Michał Maciej;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10853, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 5372 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5362;
6) głosów ważnych oddano 5185;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BURZAWA Jarosław Tadeusz;
b) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BŁĄDZIŃSKI Robert Stanisław;
c) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRZYŻKIEWICZ Piotr Witold,
― MAŁKOWSKI Jerzy Józef,
― POKORA Klaudia Daniela;
d) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WACŁAWCZYK Tomasz Mariusz;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10626, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 5462 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5461;
6) głosów ważnych oddano 5308;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOWAL Tadeusz;
b) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DUDZIŃSKI Krzysztof,
― GUBAŁA Jadwiga Aurelia;
c) lista nr 23 ― KWW WSPÓLNIE DLA BĘDZINA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― FRAŃCZAK Łukasz Michał,
― SŁOWIK Mariusz Tomasz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10051, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;
4) karty do głosowania wydano 5640 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5636;
6) głosów ważnych oddano 5483;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SZEWCZYK Paweł Krystian;
b) lista nr 21 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― LAZAR Marcin Teodor;

c) lista nr 22 ― KWW ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GRYMA Szczepan Bogusław,
― STAROŃ Grażyna Janina,
― PATEREK Daria Liliana;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 23596;
4) głosów ważnych oddano 22619;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SZALENIEC Sebastian Adrian,
― MENTEL Halina Jadwiga,
― ADAMCZYK Rafał Jan,
― PAWĘZOWSKA Anna Ewa;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― WATOŁA Arkadiusz Czesław,
― PRUSZOWSKA-MIKOŁAJCZAK Agnieszka Grażyna,
― MACIEJEWSKA Katarzyna Anna;
c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SZYDŁOWSKI Adam Stanisław,
― ŁAPAJ Bożena Irena;
d) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SMÓŁKA Bartosz Tomasz;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Bobrowniki

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 4.
Wybory do Rady Gminy Bobrowniki

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9831.
Karty do głosowania wydano 5730 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5717 osób, to jest
58,15% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 5597, to jest 97,90% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 120, to jest 2,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 40, to jest 33,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 80, to jest
66,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 754;
4) karty do głosowania wydano 467 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469;
6) głosów ważnych oddano 460;
7) radnym został wybrany:
― NOCUŃ Adam Jarosław,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617;
4) karty do głosowania wydano 312 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311;
6) głosów ważnych oddano 307;
7) radnym został wybrany:
― CIEŚLA Szymon Roman,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597;
4) karty do głosowania wydano 320 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;
6) głosów ważnych oddano 316;
7) radnym został wybrany:
― RYGOŁ Remigiusz Józef,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597;
4) karty do głosowania wydano 251 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251;
6) głosów ważnych oddano 245;
7) radnym został wybrany:
― WIECZOREK Jarosław Piotr,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 837;
4) karty do głosowania wydano 498 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498;
6) głosów ważnych oddano 482;
7) radną została wybrana:
― BRZOZOWSKA Barbara Katarzyna,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749;
4) karty do głosowania wydano 407 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407;
6) głosów ważnych oddano 405;
7) radną została wybrana:
― NAJDA Ilona Barbara,

z listy nr 23

KWW MAŁGORZATY BEDNAREK.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727;
4) karty do głosowania wydano 478 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478;
6) głosów ważnych oddano 465;
7) radnym został wybrany:
― MOREK Marcin,
z listy nr 23
KWW MAŁGORZATY BEDNAREK.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677;
4) karty do głosowania wydano 429 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419;
6) głosów ważnych oddano 409;
7) radną została wybrana:
― WYCHOWAŁEK Jadwiga Barbara,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 618;
4) karty do głosowania wydano 377 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377;
6) głosów ważnych oddano 356;
7) radnym został wybrany:
― ŁASKI Mariusz Mirosław,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604;
4) karty do głosowania wydano 362 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360;
6) głosów ważnych oddano 353;

7) radnym został wybrany:
― BINKO Zbigniew Zenon,
z listy nr 23
KWW MAŁGORZATY BEDNAREK.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590;
4) karty do głosowania wydano 344 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344;
6) głosów ważnych oddano 335;
7) radnym został wybrany:
― CHUDY Jerzy Jan,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554;
4) karty do głosowania wydano 328 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327;
6) głosów ważnych oddano 325;
7) radnym został wybrany:
― GWÓŹDŹ Tomasz Zygmunt,
z listy nr 23
KWW MAŁGORZATY BEDNAREK.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580;
4) karty do głosowania wydano 327 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326;
6) głosów ważnych oddano 317;
7) radną została wybrana:
― SOKOŁA Kamila Anna,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790;
4) karty do głosowania wydano 517 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517;
6) głosów ważnych oddano 511;
7) radnym został wybrany:
― KOC Wojciech Krzysztof,
z listy nr 23
KWW MAŁGORZATY BEDNAREK.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540;
4) karty do głosowania wydano 313 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313;
6) głosów ważnych oddano 311;
7) radną została wybrana:
― FLAKIEWICZ Anna Maria,
z listy nr 22
KWW AGNIESZKI PILAREK-SŁABIKOWSKIEJ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.
3)

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) 14701;
4) głosów ważnych oddano 14085;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BIEROŃSKA Ewa Katarzyna,
― KOZIEŁ Marian Leopold,
― GARCZARCZYK Cezary Konstanty;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― TRZCIONKA Włodzimierz Walerian;
c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOCOT Rafał Jan;
d) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WĄTOR Angelika Weronika;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Czeladź

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 7.
Wybory do Rady Miejskiej w Czeladzi

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25801.
3. Karty do głosowania wydano 14774 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14739 osób, to jest
57,13% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 14355, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 384, to jest 2,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 229, to jest 59,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 155, to jest
40,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 21
KW NOWA CZELADŹ;
4) lista nr 22
KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8544;
4) karty do głosowania wydano 4961 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4954;
6) głosów ważnych oddano 4859;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― CHOJNACKA Małgorzata Dorota;

b) lista nr 22 ― KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MOĆKO Jolanta Izabela,
― PENAR Dominik Paweł,
― PAWLIK Monika Marzena,
― JUSZCZYK Patrycja Barbara,
― PIETRZYKOWSKI Dariusz Jarosław,
― WSZOŁEK Barbara Ewa;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8074;
4) karty do głosowania wydano 4747 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4723;
6) głosów ważnych oddano 4584;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― OWCZARZ Irena;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PANEK Zbigniew Bolesław;
c) lista nr 22 ― KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GADECKI Marcin Grzegorz,
― TRYBULEC Patryk Stanisław,
― BAZAŃSKA Zofia Stanisława,
― WCISŁO Janina Rozalia,
― WESOŁOWSKI Łukasz Jakub;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9183;
4) karty do głosowania wydano 5066 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5062;
6) głosów ważnych oddano 4912;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DELESKA Jarosław Wojciech;
b) lista nr 21 ― KW NOWA CZELADŹ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MAĆKOWSKI Wojciech Ryszard;
c) lista nr 22 ― KWW ZBIGNIEWA SZALEŃCA uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SZALENIEC Zbigniew Marian,
― MENTEL Andrzej Józef,
― FRONCZEK Ewa Marzena,
― STRZELECKA Barbara,
― MARCINKOWSKA Beata Ewa;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

lista nr 5
lista nr 8
lista nr 10
lista nr 18
lista nr 19
lista nr 20

KKW SLD LEWICA RAZEM;
KWW KUKIZ'15;
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
KWW MARCIN LAZAR.

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) 14784;
4) głosów ważnych oddano 14138;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― GRAD Jerzy Leon;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DROŻDŻOWSKI Mateusz Andrzej;
c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― POWAŁKA Jan Bogusław,
― ZAWIŁA Beata,
― RAJCA Marek,
― SZALENIEC Iwona Teresa;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Dąbrowa Górnicza

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 10.
Wybory do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 96500, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 51841 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51761 osób, to jest
53,64% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 50489, to jest 97,54% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1272, to jest 2,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 649, to jest 51,02% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 623, to jest
48,98% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW TPDG;
5) lista nr 19
KW DWS;
6) lista nr 20
KW RAZEM DLA DG.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18318, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 9999 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9994;
6) głosów ważnych oddano 9751;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WĘGRZYNOWICZ Marek Romuald;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BAZYLAK Marcin,
― DYBICH Kamil;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ŚLUSARCZYK Piotr Mariusz;
d) lista nr 19 ― KW DWS uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BOBER Edward Józef;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18467;
4) karty do głosowania wydano 10318 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10286;
6) głosów ważnych oddano 10034;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WITECKI Robert Marek;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PASTERNAK Agnieszka Edyta,
― KAZIMIRSKI Robert Ryszard;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― JASZCZURA Grzegorz Leszek;
d) lista nr 18 ― KW TPDG uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

― CHAŁUDA Piotr;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19002;
4) karty do głosowania wydano 10478 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10470;
6) głosów ważnych oddano 10226;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― MICZKO Magdalena Elżbieta;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― STĘPIEŃ Krystyna Stefania,
― PRZEWIEŹLIK Grzegorz Andrzej;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIĄTEK Zbigniew Józef;
d) lista nr 19 ― KW DWS uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WIDERA Szymon;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19968;
4) karty do głosowania wydano 10398 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10370;
6) głosów ważnych oddano 10105;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BOROWICZ Artur Jerzy;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

― CHROBOT Krystyna,
― ŻMUDKA Sławomir Aleksander;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― STĘPIEŃ Mateusz Damian;
d) lista nr 20 ― KW RAZEM DLA DG uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ZIELIŃSKI Piotr Rafał;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20745;
4) karty do głosowania wydano 10648 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10641;
6) głosów ważnych oddano 10373;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PODRAZA Zbigniew Marian;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― RESZKE Jerzy Paweł,
― BOBROWSKI Piotr Andrzej;
c) lista nr 19 ― KW DWS uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KLIMCZYK Adam Stefan;
d) lista nr 20 ― KW RAZEM DLA DG uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― ZAGAJSKA Katarzyna Stanisława;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Irządze

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 24.
Wybory do Rady Gminy Irządze

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2222.
Karty do głosowania wydano 1579 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1579 osób, to jest
71,06% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1533, to jest 97,09% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 2,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 18, to jest 39,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest
60,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186;
4) karty do głosowania wydano 136 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136;
6) głosów ważnych oddano 129;
7) radną została wybrana:
― GAŁA Ewa,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157;
4) karty do głosowania wydano 117 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117;
6) głosów ważnych oddano 112;
7) radną została wybrana:
― SZEWCZYK Marianna,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153;
4) karty do głosowania wydano 105 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105;
6) głosów ważnych oddano 98;
7) radną została wybrana:
― KRZENTOWSKA Katarzyna Marta,
z listy nr 22
KWW WYBORY 2018.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115;
4) karty do głosowania wydano 79 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79;
6) głosów ważnych oddano 79;
7) radnym został wybrany:
― OKULIŃSKI Krzysztof,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208;
4) karty do głosowania wydano 143 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143;
6) głosów ważnych oddano 142;
7) radnym został wybrany:
― BORÓWKA Marek,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133;
4) karty do głosowania wydano 95 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95;
6) głosów ważnych oddano 95;
7) radną została wybrana:
― DZIENNIAK Lucyna,

z listy nr 22

KWW WYBORY 2018.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161;
4) karty do głosowania wydano 116 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;
6) głosów ważnych oddano 110;
7) radnym został wybrany:
― CICHÓR Krzysztof Zbigniew,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165;
4) karty do głosowania wydano 111 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111;
6) głosów ważnych oddano 108;
7) radnym został wybrany:
― SOCHACKI Krzysztof Zbigniew,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106;
4) karty do głosowania wydano 75 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;
6) głosów ważnych oddano 73;
7) radną została wybrana:
― KOZŁOWSKA Agnieszka Ewa,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166;
4) karty do głosowania wydano 115 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;
6) głosów ważnych oddano 112;

7) radnym został wybrany:
― SUPERNAK Marek,
z listy nr 22
KWW WYBORY 2018.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87;
4) karty do głosowania wydano 69 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69;
6) głosów ważnych oddano 68;
7) radną została wybrana:
― BŁASZCZYK Ewa Małgorzata,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209;
4) karty do głosowania wydano 169 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169;
6) głosów ważnych oddano 169;
7) radną została wybrana:
― CYGANEK Agata Teresa,
z listy nr 22
KWW WYBORY 2018.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124;
4) karty do głosowania wydano 86 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86;
6) głosów ważnych oddano 80;
7) radną została wybrana:
― ZATOŃSKA Małgorzata Katarzyna,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133;
4) karty do głosowania wydano 97 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97;
6) głosów ważnych oddano 94;
7) radną została wybrana:
― WÓJCIK Małgorzata Ewa,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119;
4) karty do głosowania wydano 66 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66;
6) głosów ważnych oddano 64;
7) radną została wybrana:
― KACZMARZYK Wanda,
z listy nr 21
KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

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) 8229;
4) głosów ważnych oddano 7884;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WRONA Krzysztof Jan;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SOKÓŁ Paweł Jan;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIOTROWSKI Mariusz Zygmunt;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Jaworzno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 15.
Wybory do Rady Miejskiej w Jaworznie

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72685, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 36860 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36794 osób, to jest
50,62% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 35858, to jest 97,46% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 936, to jest 2,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 600, to jest 64,10% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 336, to jest
35,90% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 19
KW JAWORZNO MOJE MIASTO.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26566, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 13792 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13781;
6) głosów ważnych oddano 13399;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SIKORA Barbara Ewa,
― CHMIELEWSKA Renata Beata,
― GŁĄBIK Ewa Maria;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― LICHOTA Anna Władysława,
― DOMAGALSKI Dawid,
― PAPUGA Janusz Marek;
c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SILBERT Paweł Jan,
― PYCIA Sebastian Michał;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16927, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 8407 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8386;
6) głosów ważnych oddano 8170;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BOCHENEK Maciej,
― SĘDOR Tomasz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BRYL Monika,
― KONDOSZEK Teresa Urszula;
c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― SMOLIŁO - ŻABIŃSKA Jolanta Lucyna;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14686;
4) karty do głosowania wydano 7576 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7574;
6) głosów ważnych oddano 7402;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PIĘTAK Grzegorz,
― CIOŁCZYK Janusz Kazimierz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MACIEJOWSKI Ryszard Roman;
c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KACZMAREK Tadeusz Julian,
― PIECZARA Mirosław Jan;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14506;
4) karty do głosowania wydano 7085 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7053;
6) głosów ważnych oddano 6887;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GUJA Dorota Monika,
― ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WIĘCKOWSKI Wiesław Antoni;

c) lista nr 19 ― KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOWALSKI Mariusz,
― CZARNY Marzena Ewelina;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:

wybory odbyły się;
głosowanie przeprowadzono;
ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
głosów ważnych oddano 278606;
komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
1)
2)
3)
4)
5)

Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Kroczyce

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 42.
Wybory do Rady Gminy Kroczyce

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4540.
Karty do głosowania wydano 2666 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2663 osób, to jest
58,66% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2589, to jest 97,22% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 2,78% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 29, to jest 39,19% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest
60,81% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, nr 11, w
których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420;
4) karty do głosowania wydano 276 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276;
6) głosów ważnych oddano 265;
7) radnym został wybrany:
― PASIERB Łukasz Przemysław,
z listy nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377;
4) karty do głosowania wydano 231 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231;
6) głosów ważnych oddano 229;

7) radną została wybrana:
― KAMPA Beata Teresa,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355;
4) karty do głosowania wydano 191 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;
6) głosów ważnych oddano 188;
7) radnym został wybrany:
― ŁĄGIEWKA Robert,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391;
4) karty do głosowania wydano 222 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;
6) głosów ważnych oddano 207;
7) radną została wybrana:
― BEDNARZ Aneta Maria,
z listy nr 21
KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― JANIKOWSKI Krzysztof,
z listy nr 21
KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291;
4) karty do głosowania wydano 155 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;
6) głosów ważnych oddano 155;
7) radną została wybrana:
― KOZŁOWSKA Dorota Czesława,

z listy nr 22

KWW ROZWÓJ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298;
4) karty do głosowania wydano 195 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194;
6) głosów ważnych oddano 184;
7) radnym został wybrany:
― CISZEWSKI Jerzy Piotr,
z listy nr 22
KWW ROZWÓJ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256;
4) karty do głosowania wydano 174 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174;
6) głosów ważnych oddano 170;
7) radnym został wybrany:
― STOLARSKI Andrzej,
z listy nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430;
4) karty do głosowania wydano 264 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;
6) głosów ważnych oddano 259;
7) radnym został wybrany:
― GRABOWSKI Karol,
z listy nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262;
4) karty do głosowania wydano 161 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161;
6) głosów ważnych oddano 156;
7) radnym został wybrany:
― BARTOS Janusz Michał,
z listy nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― BIAŁY Zbigniew,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396;
4) karty do głosowania wydano 225 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224;
6) głosów ważnych oddano 220;
7) radnym został wybrany:
― CISZEWSKI Tomasz Piotr,
z listy nr 23
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429;
4) karty do głosowania wydano 205 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;
6) głosów ważnych oddano 190;
7) radnym został wybrany:
― MASŁOWSKI Czesław,
z listy nr 21
KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332;
4) karty do głosowania wydano 168 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;

6) głosów ważnych oddano 168;
7) radną została wybrana:
― PASIERB Bożena Maria,
z listy nr 21
KWW „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303;
4) karty do głosowania wydano 199 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199;
6) głosów ważnych oddano 198;
7) radnym został wybrany:
― ŁYSEK Sławomir Leszek,
z listy nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10080;
4) głosów ważnych oddano 9524;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KLESZCZEWSKI Jarosław Marek,
― PIOTROWSKI Bogusław Paweł;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DORS Gabriel;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― HADRYCH Karol Andrzej;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Łazy

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 55.
Wybory do Rady Miejskiej w Łazach

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12945.
Karty do głosowania wydano 7197 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7188 osób, to jest
55,53% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 7036, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 152, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 50, to jest 32,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 102, to jest
67,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764;
4) karty do głosowania wydano 419 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419;
6) głosów ważnych oddano 406;
7) radną została wybrana:
― STANIASZEK Anna Joanna,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752;
4) karty do głosowania wydano 439 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439;
6) głosów ważnych oddano 432;
7) radnym został wybrany:
― FLAK Antoni,

z listy nr 23

KWW ANTONI FLAK.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 903;
4) karty do głosowania wydano 544 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544;
6) głosów ważnych oddano 533;
7) radną została wybrana:
― LUDWIKOWSKA Danuta Józefa,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 814;
4) karty do głosowania wydano 495 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491;
6) głosów ważnych oddano 479;
7) radną została wybrana:
― KOŚMIDA Justyna Anna,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 881;
4) karty do głosowania wydano 511 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511;
6) głosów ważnych oddano 493;
7) radnym został wybrany:
― BACHOWSKI Alfred Jan,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586;

4) karty do głosowania wydano 339 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336;
6) głosów ważnych oddano 328;
7) radną została wybrana:
― SUPERNAK Renata Danuta,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848;
4) karty do głosowania wydano 471 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471;
6) głosów ważnych oddano 459;
7) radną została wybrana:
― WÓJCIK Edyta Barbara,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629;
4) karty do głosowania wydano 359 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357;
6) głosów ważnych oddano 350;
7) radną została wybrana:
― SNOPEK Justyna Aldona,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1054;
4) karty do głosowania wydano 603 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 603;
6) głosów ważnych oddano 591;
7) radnym został wybrany:
― KUBASIK Stefan Lucjan,

z listy nr 21
GMINY.

KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA

10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 984;
4) karty do głosowania wydano 517 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517;
6) głosów ważnych oddano 504;
7) radnym został wybrany:
― FURMAN Krzysztof Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1024;
4) karty do głosowania wydano 559 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559;
6) głosów ważnych oddano 555;
7) radnym został wybrany:
― GŁĄB Zenon Zygmunt,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 893;
4) karty do głosowania wydano 490 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490;
6) głosów ważnych oddano 472;
7) radną została wybrana:
― JANUS Angieszka Anna,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1175;
4) karty do głosowania wydano 569 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 569;
6) głosów ważnych oddano 564;
7) radną została wybrana:
― MAJCZAK Wiesława Krystyna,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 865;
4) karty do głosowania wydano 505 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505;
6) głosów ważnych oddano 495;
7) radną została wybrana:
― GRZESICA Marta Maria,
z listy nr 24
KWW DLA CHRUSZCZOBRODU.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 773;
4) karty do głosowania wydano 377 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377;
6) głosów ważnych oddano 375;
7) radnym został wybrany:
― TABAS Dariusz Jacek,
z listy nr 21
KWW MACIEJA KACZYŃSKIEGO SKUTECZNIE DLA
GMINY.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.

3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
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) 7194;
4) głosów ważnych oddano 6900;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIŁKA Grzegorz Adam;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KALAGA Leszek Andrzej,

― CZOP Tadeusz Marian;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;

4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Mierzęcice

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 62.
Wybory do Rady Gminy Mierzęcice

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6177.
Karty do głosowania wydano 3567 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3568 osób, to jest
57,76% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3475, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 20, to jest 21,51% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest
78,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507;
4) karty do głosowania wydano 329 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329;
6) głosów ważnych oddano 323;
7) radnym został wybrany:
― KOBIAŁKA Krzysztof Piotr,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494;
4) karty do głosowania wydano 269 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269;
6) głosów ważnych oddano 258;
7) radną została wybrana:
― BURCZYK Katarzyna Małgorzata,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434;
4) karty do głosowania wydano 246 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;
6) głosów ważnych oddano 241;
7) radną została wybrana:
― KAŁUSKA Hanna Barbara,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371;
4) karty do głosowania wydano 216 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216;
6) głosów ważnych oddano 209;
7) radnym został wybrany:
― MAŁECKI Robert Artur,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413;
4) karty do głosowania wydano 211 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211;
6) głosów ważnych oddano 208;
7) radną została wybrana:
― KRZYŻANOWSKA Emilia,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353;
4) karty do głosowania wydano 190 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;
6) głosów ważnych oddano 184;
7) radną została wybrana:
― KOLASIŃSKA Anna Mariola,

z listy nr 21

KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427;
4) karty do głosowania wydano 254 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254;
6) głosów ważnych oddano 251;
7) radnym został wybrany:
― PASZEWSKI Przemysław Krzysztof,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320;
4) karty do głosowania wydano 191 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;
6) głosów ważnych oddano 190;
7) radną została wybrana:
― DYRAGA Monika Wiesława,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501;
4) karty do głosowania wydano 291 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291;
6) głosów ważnych oddano 281;
7) radnym został wybrany:
― FELISZEWSKI Zbigniew Mieczysław,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310;
4) karty do głosowania wydano 176 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176;
6) głosów ważnych oddano 168;

7) radną została wybrana:
― SZYMOŃCZYK Danuta Piotryna,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383;
4) karty do głosowania wydano 232 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232;
6) głosów ważnych oddano 226;
7) radnym został wybrany:
― JĘDRUSIK Marcin Robert,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498;
4) karty do głosowania wydano 299 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299;
6) głosów ważnych oddano 294;
7) radnym został wybrany:
― PASAMONIK Piotr Kamil,
z listy nr 21
KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317;
4) karty do głosowania wydano 184 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184;
6) głosów ważnych oddano 180;
7) radną została wybrana:
― JACH Bożena Ewa,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322;
4) karty do głosowania wydano 166 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166;
6) głosów ważnych oddano 160;
7) radnym został wybrany:
― MALIKOWSKI Jacek Bogusław,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527;
4) karty do głosowania wydano 313 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313;
6) głosów ważnych oddano 302;
7) radną została wybrana:
― BANAŚ Teresa,
z listy nr 22
KWW ANNY JASKÓLSKIEJ - SKUTECZNI DLA GMINY.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13398;
4) głosów ważnych oddano 12872;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MUCHA Jan;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― KOWALIK Dorota Halina;
c) lista nr 18 ― KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― GAJDZIK Zofia Halina;
d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WALUSZCZYK Dariusz Marcin;
e) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― PAWŁOWSKA-DYSZY Monika Anna;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Ogrodzieniec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 69.
Wybory do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7672.
Karty do głosowania wydano 5060 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5061 osób, to jest
65,97% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4982, to jest 98,44% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 24, to jest 30,38% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest
69,62% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 593;
4) karty do głosowania wydano 399 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402;
6) głosów ważnych oddano 396;
7) radnym został wybrany:
― SMĘTEK Stanisław Karol,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540;
4) karty do głosowania wydano 370 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370;
6) głosów ważnych oddano 364;
7) radną została wybrana:
― GUZIK Ilona Justyna,
z listy nr 24
KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI".

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566;
4) karty do głosowania wydano 411 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411;
6) głosów ważnych oddano 408;
7) radną została wybrana:
― BEDNARZ Bożena,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455;
4) karty do głosowania wydano 336 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335;
6) głosów ważnych oddano 331;
7) radną została wybrana:
― PAWEŁCZYK Beata Renata,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511;
4) karty do głosowania wydano 357 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357;
6) głosów ważnych oddano 345;
7) radną została wybrana:
― BROŻEK Martyna Aniela,
z listy nr 24
KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI".
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430;
4) karty do głosowania wydano 255 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255;
6) głosów ważnych oddano 250;
7) radną została wybrana:
― JANOSKA Małgorzata,

z listy nr 23

KWW NASZA GMINA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490;
4) karty do głosowania wydano 282 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283;
6) głosów ważnych oddano 280;
7) radną została wybrana:
― ADAMUS Karolina Halina,
z listy nr 24
KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI".
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696;
4) karty do głosowania wydano 395 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394;
6) głosów ważnych oddano 385;
7) radnym został wybrany:
― JANOSKA Jerzy Jan,
z listy nr 7
KW RUCH NARODOWY RP.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 713;
4) karty do głosowania wydano 479 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479;
6) głosów ważnych oddano 474;
7) radną została wybrana:
― BEDNARZ Wanda Maria,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452;
4) karty do głosowania wydano 299 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299;
6) głosów ważnych oddano 298;

7) radną została wybrana:
― JAKACZ Beata Alicja,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479;
4) karty do głosowania wydano 339 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339;
6) głosów ważnych oddano 337;
7) radną została wybrana:
― GOŁUCHOWSKA Grażyna Anna,
z listy nr 23
KWW NASZA GMINA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324;
4) karty do głosowania wydano 216 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216;
6) głosów ważnych oddano 212;
7) radnym został wybrany:
― KUSIAK Michał Sergiusz,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561;
4) karty do głosowania wydano 378 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378;
6) głosów ważnych oddano 371;
7) radnym został wybrany:
― FABIAŃCZYK Zbigniew,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376;
4) karty do głosowania wydano 249 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248;
6) głosów ważnych oddano 238;
7) radną została wybrana:
― STANEK Elżbieta,
z listy nr 21
KWW RDL.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486;
4) karty do głosowania wydano 295 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295;
6) głosów ważnych oddano 293;
7) radną została wybrana:
― BARAN Wioletta Jolanta,
z listy nr 22
KWW ZDROWA GMINA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

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) 9491;
4) głosów ważnych oddano 9160;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DĄBROWA Stanisław;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― LASKOWSKA Barbara;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― MILEJSKA Maria Wanda;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Pilica

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 79.
Wybory do Rady Miasta i Gminy Pilica

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7194.
Karty do głosowania wydano 4433 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4432 osób, to jest
61,61% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4341, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 91, to jest 2,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 47, to jest 51,65% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest
48,35% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373;
4) karty do głosowania wydano 250 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250;
6) głosów ważnych oddano 247;
7) radną została wybrana:
― KANIECKA Joanna Maria,
z listy nr 22
KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256;
4) karty do głosowania wydano 195 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195;
6) głosów ważnych oddano 193;
7) radnym został wybrany:
― SKUTNIK Robert,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607;
4) karty do głosowania wydano 396 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396;
6) głosów ważnych oddano 389;
7) radną została wybrana:
― PRZYBYLIK Barbara Anna,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540;
4) karty do głosowania wydano 333 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333;
6) głosów ważnych oddano 322;
7) radnym został wybrany:
― BŁAŻKIEWICZ Łukasz,
z listy nr 22
KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377;
4) karty do głosowania wydano 231 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231;
6) głosów ważnych oddano 228;
7) radnym został wybrany:
― KARPAŁA Tomasz Jan,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624;
4) karty do głosowania wydano 369 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368;
6) głosów ważnych oddano 363;
7) radnym został wybrany:
― MIKLAS Jacek Jan,

z listy nr 21

KWW ARTURA JANOSIKA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465;
4) karty do głosowania wydano 291 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291;
6) głosów ważnych oddano 278;
7) radną została wybrana:
― WYRODEK Renata Maria,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398;
4) karty do głosowania wydano 280 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280;
6) głosów ważnych oddano 276;
7) radną została wybrana:
― GAJDA Paulina Aneta,
z listy nr 23
KWW PAULINA GAJDA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509;
4) karty do głosowania wydano 289 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289;
6) głosów ważnych oddano 281;
7) radnym został wybrany:
― MAJKA Łukasz Aleksy,
z listy nr 24
KWW ŁUKASZA MAJKI.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440;
4) karty do głosowania wydano 251 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251;
6) głosów ważnych oddano 248;

7) radnym został wybrany:
― KUDRA Łukasz Marian,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435;
4) karty do głosowania wydano 222 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;
6) głosów ważnych oddano 213;
7) radnym został wybrany:
― GRZESIAK Kazimierz,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354;
4) karty do głosowania wydano 200 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200;
6) głosów ważnych oddano 197;
7) radną została wybrana:
― WĘGLARZ Stanisława Ewa,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691;
4) karty do głosowania wydano 407 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407;
6) głosów ważnych oddano 395;
7) radnym został wybrany:
― GAMROT Wojciech,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674;
4) karty do głosowania wydano 426 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427;
6) głosów ważnych oddano 419;
7) radnym został wybrany:
― SZOTA Michał Piotr,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451;
4) karty do głosowania wydano 293 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292;
6) głosów ważnych oddano 292;
7) radnym został wybrany:
― OMYŁA Marcin,
z listy nr 21
KWW ARTURA JANOSIKA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

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) 9491;
4) głosów ważnych oddano 9160;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DĄBROWA Stanisław;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― LASKOWSKA Barbara;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― MILEJSKA Maria Wanda;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Poręba

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 83.
Wybory do Rady Miasta Poręba

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7045.
Karty do głosowania wydano 4300 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4255 osób, to jest
60,40% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4141, to jest 97,32% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 114, to jest 2,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 39, to jest 34,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 75, to jest
65,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 194;
7) radną została wybrana:
― AJCHENLAUB Agnieszka Magdalena,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375;
4) karty do głosowania wydano 244 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;
6) głosów ważnych oddano 229;
7) radną została wybrana:
― GOLA Barbara Henryka,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631;
4) karty do głosowania wydano 338 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338;
6) głosów ważnych oddano 327;
7) radnym został wybrany:
― TUREK Tomasz Daniel,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528;
4) karty do głosowania wydano 325 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325;
6) głosów ważnych oddano 319;
7) radnym został wybrany:
― BŁASZCZUK Mariusz,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453;
4) karty do głosowania wydano 255 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255;
6) głosów ważnych oddano 247;
7) radnym został wybrany:
― MIŚTA Marek Jan,
z listy nr 22
KWW POZYTYWNA INICJATYWA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345;
4) karty do głosowania wydano 190 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190;
6) głosów ważnych oddano 185;
7) radnym został wybrany:
― KILIAŃSKI Przemysław Tomasz,

z listy nr 22

KWW POZYTYWNA INICJATYWA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531;
4) karty do głosowania wydano 343 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343;
6) głosów ważnych oddano 334;
7) radnym został wybrany:
― KOŁTON Mariusz Jerzy,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542;
4) karty do głosowania wydano 340 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340;
6) głosów ważnych oddano 322;
7) radnym został wybrany:
― HAMERLIK Krzysztof Janusz,
z listy nr 22
KWW POZYTYWNA INICJATYWA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586;
4) karty do głosowania wydano 347 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347;
6) głosów ważnych oddano 336;
7) radnym został wybrany:
― KUCIA Marcin Łukasz,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401;
4) karty do głosowania wydano 251 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206;
6) głosów ważnych oddano 202;

7) radną została wybrana:
― KOŁODZIEJ Elżbieta Zofia,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354;
4) karty do głosowania wydano 228 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228;
6) głosów ważnych oddano 227;
7) radną została wybrana:
― JANECZEK Ewelina Marta,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490;
4) karty do głosowania wydano 303 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303;
6) głosów ważnych oddano 299;
7) radną została wybrana:
― ŁAKOMSKA Jolanta Krystyna,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453;
4) karty do głosowania wydano 286 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286;
6) głosów ważnych oddano 278;
7) radną została wybrana:
― FURMANEK Grażyna Franciszka,
z listy nr 23
KWW MARKA ŚLIWY "WSPÓLNIE DLA PORĘBY".
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377;
4) karty do głosowania wydano 238 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;
6) głosów ważnych oddano 230;
7) radną została wybrana:
― ROK Krystyna Barbara,
z listy nr 25
KWW RYSZARDA SPYRY J I P.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622;
4) karty do głosowania wydano 414 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414;
6) głosów ważnych oddano 412;
7) radnym został wybrany:
― MACHURA Jarosław Grzegorz,
z listy nr 23
KWW MARKA ŚLIWY "WSPÓLNIE DLA PORĘBY".

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10080;
4) głosów ważnych oddano 9524;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KLESZCZEWSKI Jarosław Marek,
― PIOTROWSKI Bogusław Paweł;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DORS Gabriel;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― HADRYCH Karol Andrzej;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Psary

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 86.
Wybory do Rady Gminy Psary

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6525.
Karty do głosowania wydano 3724 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3722 osób, to jest
57,04% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3657, to jest 98,25% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 65, to jest 1,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 18, to jest 27,69% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest
72,31% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 4, nr 9,
nr 10, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 404;
4) karty do głosowania wydano 234 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234;
6) głosów ważnych oddano 228;
7) radnym został wybrany:
― KOZIEŁ Mirosław Janusz,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482;
4) karty do głosowania wydano 278 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278;
6) głosów ważnych oddano 276;
7) radnym został wybrany:

― ADAMCZYK Adam Edward,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ŚLĘCZKA Tomasz Jan,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― KLUSZCZYK Krystyna Marianna,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 781;
4) karty do głosowania wydano 437 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436;
6) głosów ważnych oddano 431;
7) radnym został wybrany:
― ZIELIŃSKI Robert Krzysztof,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613;
4) karty do głosowania wydano 389 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388;
6) głosów ważnych oddano 381;
7) radnym został wybrany:
― OLESIŃSKI Remigiusz Zbigniew,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 762;

4) karty do głosowania wydano 447 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447;
6) głosów ważnych oddano 442;
7) radnym został wybrany:
― NOWAK Jarosław Leszek,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553;
4) karty do głosowania wydano 275 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275;
6) głosów ważnych oddano 270;
7) radnym został wybrany:
― DULKO Krzysztof,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KUBICA Jacenty Antoni,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― GWIAZDA Anna Jolanta,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604;
4) karty do głosowania wydano 332 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 320;
7) radnym został wybrany:
― ZARYCHTA Wiesław,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.

12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 792;
4) karty do głosowania wydano 483 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 483;
6) głosów ważnych oddano 475;
7) radnym został wybrany:
― SADOWSKI Adam Michał,
z listy nr 24
KWW ADAMA SADOWSKIEGO.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 783;
4) karty do głosowania wydano 462 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462;
6) głosów ważnych oddano 457;
7) radnym został wybrany:
― JEWAK Aleksander Jerzy,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 751;
4) karty do głosowania wydano 387 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387;
6) głosów ważnych oddano 377;
7) radnym został wybrany:
― GWÓŹDŹ Jacek Henryk,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― KRUSZEWSKA Joanna Marta,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SADŁONIA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14701;
4) głosów ważnych oddano 14085;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BIEROŃSKA Ewa Katarzyna,
― KOZIEŁ Marian Leopold,
― GARCZARCZYK Cezary Konstanty;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― TRZCIONKA Włodzimierz Walerian;
c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOCOT Rafał Jan;
d) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WĄTOR Angelika Weronika;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Siewierz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 96.
Wybory do Rady Miejskiej w Siewierzu

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10123, w tym 4 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 6229 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6219 osób, to jest
61,43% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 6140, to jest 98,73% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 19, to jest 24,05% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest
75,95% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 939;
4) karty do głosowania wydano 584 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 582;
6) głosów ważnych oddano 578;
7) radnym został wybrany:
― KOCOT Antoni Stanisław,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 625;
4) karty do głosowania wydano 353 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353;
6) głosów ważnych oddano 348;
7) radną została wybrana:

― KRZYKAWSKA Joanna Maria,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677;
4) karty do głosowania wydano 454 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454;
6) głosów ważnych oddano 449;
7) radną została wybrana:
― MAŃKA Michalina Wanda,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 783;
4) karty do głosowania wydano 519 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519;
6) głosów ważnych oddano 513;
7) radnym został wybrany:
― BAŃSKI Jarosław Sławomir,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 661, w tym 4 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;
4) karty do głosowania wydano 392 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;
6) głosów ważnych oddano 383;
7) radną została wybrana:
― JANAS Celina Barbara,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 602;

4) karty do głosowania wydano 392 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;
6) głosów ważnych oddano 385;
7) radnym został wybrany:
― NOWAK Henryk Wiktor,
z listy nr 22
KWW MAŁGORZATY MIŁOCH.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588;
4) karty do głosowania wydano 337 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335;
6) głosów ważnych oddano 333;
7) radną została wybrana:
― MIŁOCH Małgorzata Joanna,
z listy nr 22
KWW MAŁGORZATY MIŁOCH.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 936;
4) karty do głosowania wydano 620 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 620;
6) głosów ważnych oddano 615;
7) radną została wybrana:
― BIENIEK Alicja Marianna,
z listy nr 22
KWW MAŁGORZATY MIŁOCH.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534;
4) karty do głosowania wydano 335 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334;
6) głosów ważnych oddano 330;
7) radną została wybrana:
― WILCZEK Urszula Teresa,
z listy nr 22
KWW MAŁGORZATY MIŁOCH.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 984;
4) karty do głosowania wydano 521 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 518;
6) głosów ważnych oddano 505;
7) radnym został wybrany:
― WYPIÓR Krzysztof Wiesław,
z listy nr 23
KWW TOMASZA DZIERŻANOWSKIEGO.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585;
4) karty do głosowania wydano 390 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390;
6) głosów ważnych oddano 386;
7) radną została wybrana:
― SZYBIS Dorota Elżbieta,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736;
4) karty do głosowania wydano 463 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463;
6) głosów ważnych oddano 458;
7) radną została wybrana:
― WIECZOREK Teresa,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557;
4) karty do głosowania wydano 314 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314;
6) głosów ważnych oddano 306;
7) radnym został wybrany:
― NAGLIK Mariusz Władysław,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.

14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495;
4) karty do głosowania wydano 290 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289;
6) głosów ważnych oddano 288;
7) radną została wybrana:
― CESAK Renata Marta,
z listy nr 24
KWW KSIĘSTWO SIEWIERSKIE.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421;
4) karty do głosowania wydano 265 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;
6) głosów ważnych oddano 263;
7) radną została wybrana:
― BOCHENEK Barbara Stanisława,
z listy nr 21
KWW ZDZISŁAWA BANASIA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13398;
4) głosów ważnych oddano 12872;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MUCHA Jan;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― KOWALIK Dorota Halina;
c) lista nr 18 ― KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― GAJDZIK Zofia Halina;
d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WALUSZCZYK Dariusz Marcin;
e) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:

― PAWŁOWSKA-DYSZY Monika Anna;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;

4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Sławków

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 97.
Wybory do Rady Miejskiej w Sławkowie

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5658, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 3430 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3431 osób, to jest
60,64% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3350, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 81, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 23, to jest 28,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest
71,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387;
4) karty do głosowania wydano 217 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217;
6) głosów ważnych oddano 210;
7) radnym został wybrany:
― LEKKI Paweł Filip,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410;
4) karty do głosowania wydano 231 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231;
6) głosów ważnych oddano 227;
7) radnym został wybrany:

― HOFLER Łukasz Grzegorz,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365;
4) karty do głosowania wydano 250 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250;
6) głosów ważnych oddano 238;
7) radną została wybrana:
― LABISKO Ilona Ewa,
z listy nr 21
KWW JANUSZA FLASZY.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323;
4) karty do głosowania wydano 196 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196;
6) głosów ważnych oddano 185;
7) radną została wybrana:
― ADAMCZYK-DROŻYŃSKA Katarzyna Beata,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318;
4) karty do głosowania wydano 182 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182;
6) głosów ważnych oddano 176;
7) radną została wybrana:
― CEMBRZYŃSKA Małgorzata Stanisława,
z listy nr 21
KWW JANUSZA FLASZY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;

4) karty do głosowania wydano 245 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;
6) głosów ważnych oddano 236;
7) radną została wybrana:
― TOPORSKA Ewa Elżbieta,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330;
4) karty do głosowania wydano 229 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;
6) głosów ważnych oddano 225;
7) radnym został wybrany:
― JĘDRUSIK Marian Antoni,
z listy nr 21
KWW JANUSZA FLASZY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421;
4) karty do głosowania wydano 266 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266;
6) głosów ważnych oddano 262;
7) radną została wybrana:
― TOMCZYK Mariola Maria,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386;
4) karty do głosowania wydano 229 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;
6) głosów ważnych oddano 223;
7) radnym został wybrany:
― PRZYBYŁA Paweł Marek,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384;
4) karty do głosowania wydano 235 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235;
6) głosów ważnych oddano 233;
7) radną została wybrana:
― SZEWCZYK Agnieszka Zofia,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404;
4) karty do głosowania wydano 274 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274;
6) głosów ważnych oddano 274;
7) radnym został wybrany:
― MALINOWSKI Michał Maciej,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392;
4) karty do głosowania wydano 223 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223;
6) głosów ważnych oddano 217;
7) radną została wybrana:
― PRZYBYŁA Katarzyna Beata,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362;
4) karty do głosowania wydano 236 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236;
6) głosów ważnych oddano 235;
7) radnym został wybrany:
― MACIĄŻEK Grzegorz Jacek,

z listy nr 22

KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.

14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354;
4) karty do głosowania wydano 201 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201;
6) głosów ważnych oddano 197;
7) radną została wybrana:
― HEREJ Barbara Marta,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409;
4) karty do głosowania wydano 216 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216;
6) głosów ważnych oddano 212;
7) radnym został wybrany:
― ZYCH Zbigniew Władysław,
z listy nr 22
KWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ”.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.
1)

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) 14701;
4) głosów ważnych oddano 14085;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BIEROŃSKA Ewa Katarzyna,
― KOZIEŁ Marian Leopold,
― GARCZARCZYK Cezary Konstanty;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― TRZCIONKA Włodzimierz Walerian;
c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOCOT Rafał Jan;
d) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WĄTOR Angelika Weronika;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Sosnowiec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 33.
Wybory do Rady Miejskiej w Sosnowcu

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162828.
3. Karty do głosowania wydano 83973 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 83837 osób, to jest
51,49% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 81680, to jest 97,43% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2157, to jest 2,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1094, to jest 50,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1063, to jest
49,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA";
5) lista nr 20
KW SOSNOWICZANIE Z KAROLEM WINIARSKIM.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31288;
4) karty do głosowania wydano 15943 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15878;
6) głosów ważnych oddano 15403;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SZOTA Ewa Marzena,
― GÓRSKI Bartosz Jacek;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― NITWINKO Wojciech Marcin,
― ŁUKAWSKI Ryszard Antoni;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― ZMARZLIŃSKA - KULIK Renata Teresa;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35870;
4) karty do głosowania wydano 19011 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 19003;
6) głosów ważnych oddano 18512;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHĘCIŃSKI Arkadiusz Janusz,
― ZAJĄC Michał Łukasz,
― KAŹMIERCZAK Michał Marek;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WCISŁO Michał Piotr;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WELON Grażyna Danuta;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29462;
4) karty do głosowania wydano 15447 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15407;

6) głosów ważnych oddano 14989;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MENTEL Grzegorz Łukasz,
― KULAWIAK Wojciech Marek;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― OCIEPKA Piotr Radosław;
c) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA" uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― WOJTUSIAK Paweł,
― DUDEK Piotr Tomasz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 34693;
4) karty do głosowania wydano 18204 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 18189;
6) głosów ważnych oddano 17853;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― OLKO Wanda,
― ŻURAWSKI Damian Marcin;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― LITEWKA Łukasz Karol;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SOKOŁOWSKI Tadeusz;
d) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA" uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WNUK Kamil Wiesław;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów:

wybory odbyły się;
głosowanie przeprowadzono;
liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31515;
karty do głosowania wydano 15368 osobom;
ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15360;
głosów ważnych oddano 14923;
komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BOCHENEK Mateusz Andrzej,
― BYSZEWSKI Zbigniew Jan;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― NIEDZIELA Tomasz Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DUDEK Jacek Piotr;
d) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNIE DLA SOSNOWCA" uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KRAWIEC Łukasz Mirosław;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Szczekociny

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 102.
Wybory do Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6527.
Karty do głosowania wydano 4077 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4080 osób, to jest
62,51% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4001, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 20, to jest 25,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest
74,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372;
4) karty do głosowania wydano 226 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226;
6) głosów ważnych oddano 222;
7) radnym został wybrany:
― FREJOWSKI Sławomir Adam,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424;
4) karty do głosowania wydano 272 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272;
6) głosów ważnych oddano 263;
7) radnym został wybrany:
― DREJ Andrzej Stanisław,
z listy nr 22
KWW AKTYWNY SAMORZĄD.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583;
4) karty do głosowania wydano 320 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;
6) głosów ważnych oddano 316;
7) radnym został wybrany:
― DOMAGALSKI Mariusz Michał,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464;
4) karty do głosowania wydano 282 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282;
6) głosów ważnych oddano 278;
7) radną została wybrana:
― NIECHCIAŁ Teresa Maria,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306;
4) karty do głosowania wydano 214 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216;
6) głosów ważnych oddano 203;
7) radnym został wybrany:
― MAZANEK Jacek Tadeusz,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375;
4) karty do głosowania wydano 224 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224;
6) głosów ważnych oddano 219;
7) radną została wybrana:
― WÓJCIK Jolanta,

z listy nr 21

KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580;
4) karty do głosowania wydano 382 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384;
6) głosów ważnych oddano 376;
7) radnym został wybrany:
― CZYŻ Dariusz Krzysztof,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400;
4) karty do głosowania wydano 268 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268;
6) głosów ważnych oddano 264;
7) radnym został wybrany:
― RUTKOWSKI Czesław Tadeusz,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557;
4) karty do głosowania wydano 363 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363;
6) głosów ważnych oddano 359;
7) radnym został wybrany:
― DREJ Michał Zdzisław,
z listy nr 22
KWW AKTYWNY SAMORZĄD.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305;
4) karty do głosowania wydano 173 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173;
6) głosów ważnych oddano 168;

7) radnym został wybrany:
― ZASADA Sebastian Piotr,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622;
4) karty do głosowania wydano 397 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397;
6) głosów ważnych oddano 392;
7) radnym został wybrany:
― WYRWAŁ Grzegorz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354;
4) karty do głosowania wydano 218 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218;
6) głosów ważnych oddano 217;
7) radnym został wybrany:
― SKROBICH Andrzej Mieczysław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352;
4) karty do głosowania wydano 195 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194;
6) głosów ważnych oddano 182;
7) radną została wybrana:
― SEWERYN Anna Maria,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343;
4) karty do głosowania wydano 227 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227;
6) głosów ważnych oddano 226;
7) radnym został wybrany:
― SKÓRA Dawid Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490;
4) karty do głosowania wydano 316 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316;
6) głosów ważnych oddano 316;
7) radną została wybrana:
― FRANAS Alfreda Barbara,
z listy nr 21
KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

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) 8229;
4) głosów ważnych oddano 7884;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WRONA Krzysztof Jan;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SOKÓŁ Paweł Jan;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIOTROWSKI Mariusz Zygmunt;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Włodowice

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 117.
Wybory do Rady Gminy Włodowice

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4315.
Karty do głosowania wydano 2790 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2793 osób, to jest
64,73% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2747, to jest 98,35% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 1,65% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 16, to jest 34,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest
65,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212;
4) karty do głosowania wydano 145 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;
6) głosów ważnych oddano 141;
7) radnym został wybrany:
― SZYMOCHA Przemysław Michał,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243;
4) karty do głosowania wydano 151 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151;
6) głosów ważnych oddano 150;
7) radną została wybrana:
― TRZEBUNIAK Aurelia,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265;
4) karty do głosowania wydano 168 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;
6) głosów ważnych oddano 162;
7) radnym został wybrany:
― ZACŁONA Witold Leon,
z listy nr 23
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277;
4) karty do głosowania wydano 175 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175;
6) głosów ważnych oddano 171;
7) radnym został wybrany:
― ZAJĄC Zbigniew,
z listy nr 23
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263;
4) karty do głosowania wydano 148 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148;
6) głosów ważnych oddano 146;
7) radnym został wybrany:
― SEWERYN Krzysztof Józef,
z listy nr 23
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315;
4) karty do głosowania wydano 173 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173;
6) głosów ważnych oddano 169;
7) radną została wybrana:
― MACIĄŻEK Bogumiła Józefa,

z listy nr 23

KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243;
4) karty do głosowania wydano 180 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radną została wybrana:
― STRÓŻECKA Emilia Anna,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315;
4) karty do głosowania wydano 196 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197;
6) głosów ważnych oddano 193;
7) radną została wybrana:
― MAKIEŁA Katarzyna Barbara,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 195;
7) radnym został wybrany:
― LEŚNIAK Tomasz Robert,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338;
4) karty do głosowania wydano 229 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230;
6) głosów ważnych oddano 229;

7) radnym został wybrany:
― MUCHOWICZ Marcin Marian,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440;
4) karty do głosowania wydano 291 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291;
6) głosów ważnych oddano 282;
7) radnym został wybrany:
― IBEK Stanisław Marian,
z listy nr 23
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209;
4) karty do głosowania wydano 150 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150;
6) głosów ważnych oddano 148;
7) radną została wybrana:
― PAPAJ Anna Bronisława,
z listy nr 23
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250;
4) karty do głosowania wydano 162 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;
6) głosów ważnych oddano 162;
7) radną została wybrana:
― SMOLEŃ Małgorzata Agnieszka,
z listy nr 23
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428;
4) karty do głosowania wydano 264 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;
6) głosów ważnych oddano 261;
7) radnym został wybrany:
― SOBÓLSKI Krzysztof Marek,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232;
4) karty do głosowania wydano 160 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160;
6) głosów ważnych oddano 160;
7) radnym został wybrany:
― BONISZEWSKI Mariusz Kazimierz,
z listy nr 21
KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ”.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10080;
4) głosów ważnych oddano 9524;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KLESZCZEWSKI Jarosław Marek,
― PIOTROWSKI Bogusław Paweł;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DORS Gabriel;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― HADRYCH Karol Andrzej;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Wojkowice

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 118.
Wybory do Rady Miasta Wojkowice

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2417.
Karty do głosowania wydano 1280 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1279 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1244, to jest 97,26% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 2,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 6, to jest 17,14% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest
82,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr
5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 12, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego
kandydata.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445;
4) karty do głosowania wydano 244 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257;
6) głosów ważnych oddano 253;
7) radną została wybrana:
― CHMIELEWSKA Mariola Teresa,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MANIA Mateusz Grzegorz,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415;
4) karty do głosowania wydano 215 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202;
6) głosów ważnych oddano 200;
7) radną została wybrana:
― KUPCZAK Ilona Maria,
z listy nr 24
KWW ILONY KUPCZAK.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― ZAWADA Zdzisława,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KĘDZIERSKI Jacek Józef,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― OSTRĘGA Dariusz Jan,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― MUSIAŁ Lidia Teresa,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― NIEDBAŁA Grażyna Maria,

z listy nr 21

KWW TOMASZA SZCZERBY.

9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― SYJUT Stanisław,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581;
4) karty do głosowania wydano 331 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331;
6) głosów ważnych oddano 323;
7) radnym został wybrany:
― KLIMEK Maciej Artur,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578;
4) karty do głosowania wydano 284 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283;
6) głosów ważnych oddano 266;
7) radnym został wybrany:
― SITKO Andrzej Antoni,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KRYSTECKI Piotr Marian,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398;
4) karty do głosowania wydano 206 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206;
6) głosów ważnych oddano 202;
7) radną została wybrana:
― KOSMALSKA Klaudia Adrianna,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― ROGALSKA Barbara Maria,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― PAWEŁCZYK Przemysław Andrzej,
z listy nr 21
KWW TOMASZA SZCZERBY.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu Będzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 27
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118955.
3. Karty do głosowania wydano 66557 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 66479 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 63714, to jest 95,84% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2765, to jest 4,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1142, to jest 41,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1623, to jest
58,70% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO;
6) lista nr 20
KWW MARCIN LAZAR.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13398;
4) głosów ważnych oddano 12872;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MUCHA Jan;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― KOWALIK Dorota Halina;
c) lista nr 18 ― KW KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― GAJDZIK Zofia Halina;
d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WALUSZCZYK Dariusz Marcin;
e) lista nr 20 ― KWW MARCIN LAZAR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― PAWŁOWSKA-DYSZY Monika Anna;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Zawiercie

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 39.
Wybory do Rady Miejskiej w Zawierciu

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40359.
3. Karty do głosowania wydano 21687 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21660 osób, to jest
53,67% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 20910, to jest 96,54% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 750, to jest 3,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 370, to jest 49,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 380, to jest
50,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 21
KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW;
5) lista nr 22
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
6) lista nr 23
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ;
7) lista nr 24
KWW SYMPATYCY ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ
K.PERONIA.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13836;
4) karty do głosowania wydano 7660 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7651;
6) głosów ważnych oddano 7404;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KAZIRÓD Paweł Stefan,
― KUREK Dariusz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHAWUŁA Beata Agnieszka,
― GOLENIA Mariusz Grzegorz;
c) lista nr 21 ― KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW
uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― JANIK-JAWORSKA Joanna Anna;
d) lista nr 23 ― KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MACH Ryszard Stefan;
e) lista nr 24 ― KWW SYMPATYCY ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ
K.PERONIA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― GRZEBIELUCH Edyta Agnieszka;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13909;
4) karty do głosowania wydano 7336 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7324;
6) głosów ważnych oddano 7077;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― MIĆKA Ewa Małgorzata;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― RADOSZ Jerzy Paweł;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

― GAJOS Martyna Marzena,
― MÓL Henryk;
d) lista nr 21 ― KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― GRIM Witold Bolesław;
e) lista nr 22 ― KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KONARSKI Łukasz Sebastian;
f) lista nr 23 ― KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PACIA Tomasz Alfred;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12614;
4) karty do głosowania wydano 6691 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6685;
6) głosów ważnych oddano 6429;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KORNOBIS - WIECZOREK Elżbieta,
― ŚWIDERSKI Damian Łukasz;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MYSZKOWSKI Michał Marcin;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PIETRAS Paulina Anna,
― ZAMORA Ryszard Władysław;
d) lista nr 21 ― KWW WITOLDA GRIMA ZAWIERCIE BEZ PODZIAŁÓW
uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WESOŁOWSKA Justyna Anna;

e) lista nr 22 ― KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― TREPKA Przemysław Grzegorz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 21683;
4) głosów ważnych oddano 20796;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MUCHA-POPIEL Teresa Anna,
― MACHURA Małgorzata Halina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DANECKI Andrzej Lucjan;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BENC Małgorzata Bogumiła,
― PYTLIK Dorota Danuta,
― WOJCIECHOWSKI Marcin Wojciech;
d) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ROK Zbigniew Jan;
e) lista nr 19 ― KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA uzyskała 1
mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― KOZIOŁ Barbara Danuta;
f) lista nr 20 ― KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BEDNARZ Dariusz Grzegorz,
― WILK Andrzej Szymon;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;
b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Żarnowiec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[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 w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to
jest 49,48% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 126.
Wybory do Rady Gminy Żarnowiec

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3783.
Karty do głosowania wydano 2574 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2567 osób, to jest
67,86% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2518, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 15, to jest 30,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest
69,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283;
4) karty do głosowania wydano 214 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214;
6) głosów ważnych oddano 208;
7) radną została wybrana:
― KOWALCZYK Wiesława Maria,
z listy nr 22
KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274;
4) karty do głosowania wydano 201 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200;
6) głosów ważnych oddano 188;
7) radnym został wybrany:
― JAMROCHA Artur Sebastian,
z listy nr 21
KWW BEZPIECZNA GMINA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190;
4) karty do głosowania wydano 111 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111;
6) głosów ważnych oddano 105;
7) radnym został wybrany:
― TOBOROWICZ Krzysztof Paweł,
z listy nr 22
KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218;
4) karty do głosowania wydano 135 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134;
6) głosów ważnych oddano 131;
7) radnym został wybrany:
― PAJĄK Paweł,
z listy nr 23
KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217;
4) karty do głosowania wydano 130 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130;
6) głosów ważnych oddano 128;
7) radnym został wybrany:
― PAJĄK Marcin Bartłomiej,
z listy nr 23
KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190;
4) karty do głosowania wydano 152 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151;
6) głosów ważnych oddano 150;
7) radnym został wybrany:
― KAPUŚNIAK Eugeniusz Józef,

z listy nr 23

KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329;
4) karty do głosowania wydano 214 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214;
6) głosów ważnych oddano 212;
7) radnym został wybrany:
― GĘBKA Kazimierz Wawrzyniec,
z listy nr 23
KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241;
4) karty do głosowania wydano 157 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157;
6) głosów ważnych oddano 154;
7) radnym został wybrany:
― KORNOBIS Andrzej,
z listy nr 21
KWW BEZPIECZNA GMINA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243;
4) karty do głosowania wydano 185 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radnym został wybrany:
― GRELA Krystian Piotr,
z listy nr 22
KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299;
4) karty do głosowania wydano 200 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199;
6) głosów ważnych oddano 197;

7) radnym został wybrany:
― MATUSZEWSKI Marek Jan,
z listy nr 21
KWW BEZPIECZNA GMINA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192;
4) karty do głosowania wydano 157 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157;
6) głosów ważnych oddano 156;
7) radną została wybrana:
― STOLARSKA Małgorzata Helena,
z listy nr 23
KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299;
4) karty do głosowania wydano 190 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190;
6) głosów ważnych oddano 187;
7) radnym został wybrany:
― KOTNIS Krzysztof Karol,
z listy nr 21
KWW BEZPIECZNA GMINA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290;
4) karty do głosowania wydano 180 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179;
6) głosów ważnych oddano 177;
7) radnym został wybrany:
― BRYZIK Mateusz,
z listy nr 22
KWW ODNOWA PRZEZ UCZCIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190;
4) karty do głosowania wydano 124 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124;
6) głosów ważnych oddano 124;
7) radną została wybrana:
― KRUPA Cecylia Maria,
z listy nr 23
KWW BLOKU SAMORZĄDOWO - LUDOWEGO.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328;
4) karty do głosowania wydano 224 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225;
6) głosów ważnych oddano 223;
7) radnym został wybrany:
― SOKÓŁ Mirosław Marian,
z listy nr 21
KWW BEZPIECZNA GMINA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 16.
Wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97316.
3. Karty do głosowania wydano 56706 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 56677 osób, to jest
58,24% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 54264, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2413, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1289, to jest 53,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1124, to jest
46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 18
KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”;
6) lista nr 19
KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA;
7) lista nr 20
KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ.
3)

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) 8229;
4) głosów ważnych oddano 7884;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WRONA Krzysztof Jan;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SOKÓŁ Paweł Jan;
c) lista nr 18 ― KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA” uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIOTROWSKI Mariusz Zygmunt;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 295791;
4) głosów ważnych oddano 278606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SAŁUGA Wojciech Paweł,
― MAZUR Mirosław Jerzy,
― STACHOWICZ Katarzyna Karolina;

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PORC Rafał Damian;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MATERLA Maria,
― ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta,
― BACZYŃSKA Jadwiga;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

