
 

gm. Bochnia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Gminy Bochnia 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14966. 

3. Karty do głosowania wydano 8044 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8039 osób, to jest 

53,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7890, to jest 98,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 149, to jest 1,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 25, to jest 16,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 124, to jest 

83,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 14, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1537; 

4) karty do głosowania wydano 817 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 817; 

6) głosów ważnych oddano 793; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJOR Franciszek Józef, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radną została wybrana: 



― SKOCZEK Alina Anna, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 700; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Izydor Jerzy, 

z listy nr 17 KWW CHCEMY DOBREGO GOSPODARZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 746; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radnym został wybrany: 

― CEFAL Stanisław Jan, 

z listy nr 17 KWW CHCEMY DOBREGO GOSPODARZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 884; 

4) karty do głosowania wydano 457 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

6) głosów ważnych oddano 445; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Władysław, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 775; 

4) karty do głosowania wydano 381 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 



6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― TYNKA Robert Jan, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1017; 

4) karty do głosowania wydano 616 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 616; 

6) głosów ważnych oddano 612; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Witold, 

z listy nr 17 KWW CHCEMY DOBREGO GOSPODARZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 719; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZÓSŁO Bogdan Jan, 

z listy nr 18 KWW TWOJA WIEŚ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1293; 

4) karty do głosowania wydano 638 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 638; 

6) głosów ważnych oddano 624; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJEK Piotr Jacek, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1294; 



4) karty do głosowania wydano 694 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 693; 

6) głosów ważnych oddano 688; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKLA Adrian, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1260; 

4) karty do głosowania wydano 665 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 664; 

6) głosów ważnych oddano 652; 

7) radnym został wybrany: 

― RACHWAŁ Stanisław, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1462; 

4) karty do głosowania wydano 833 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 835; 

6) głosów ważnych oddano 813; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJCHRZAK Jacek Mariusz, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1381; 

4) karty do głosowania wydano 782 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 782; 

6) głosów ważnych oddano 772; 

7) radną została wybrana: 

― KWECZKO Barbara Józefa, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KOWALCZYK Renata Maria, 

z listy nr 16 KWW MAREK BZDEK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1134; 

4) karty do głosowania wydano 541 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 

6) głosów ważnych oddano 535; 

7) radnym został wybrany: 

― LASKOWICZ Maciej Wojciech, 

z listy nr 17 KWW CHCEMY DOBREGO GOSPODARZA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 



7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8352; 

4) głosów ważnych oddano 7856; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUDKA Rafał Henryk, 

 ― RACZYŃSKI Jerzy; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GĄSIOREK Bernadetta, 

 ― MAKOWSKA Beata Joanna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

m. Bochnia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Bochnia 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23483. 

3. Karty do głosowania wydano 12996 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12991 osób, to jest 

55,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 12517, to jest 96,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 474, to jest 3,65% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 172, to jest 36,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 302, to jest 

63,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 16 KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA; 

4) lista nr 17 KWW BOCHNIACY DLA BOCHNI; 

5) lista nr 18 KWW BOCHEŃSKIE POROZUMIENIE. 
 

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 5963; 

4) karty do głosowania wydano 3177 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3174; 

6) głosów ważnych oddano 3043; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― KANIA Marek Piotr, 

 ― MORAJKO Anna; 

b) lista nr 16 ― KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LYSY Jerzy Leon; 

c) lista nr 17 ― KWW BOCHNIACY DLA BOCHNI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚCISŁO Kazimierz Marian, 

 ― SATOŁA-TOKARCZYK Łucja; 

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 6024; 

4) karty do głosowania wydano 3309 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3309; 

6) głosów ważnych oddano 3206; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BALICKI Jan Stanisław, 

 ― WRÓBEL Kazimierz, 

 ― ŚLIWA Alicja Maria; 

b) lista nr 17 ― KWW BOCHNIACY DLA BOCHNI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BABICZ Marta, 

 ― KONIECZNY Eugeniusz Władysław; 

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 5258; 

4) karty do głosowania wydano 2872 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2872; 

6) głosów ważnych oddano 2748; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― KOSTURKIEWICZ Bogdan Tomasz, 

 ― BRYG Marek Marian, 

 ― BANASIAK Zenona Teresa; 

b) lista nr 17 ― KWW BOCHNIACY DLA BOCHNI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DŹWIGAJ Bogusław Edward; 

c) lista nr 18 ― KWW BOCHEŃSKIE POROZUMIENIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SŁONINA Damian Jan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6238; 

4) karty do głosowania wydano 3638 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3636; 

6) głosów ważnych oddano 3520; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SROKA Krzysztof Wojciech, 

 ― DYGUTOWICZ Andrzej, 

 ― KAMIONKA Celina; 

b) lista nr 17 ― KWW BOCHNIACY DLA BOCHNI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DŹWIGAJ Edward Aleksander, 

 ― PRZYBOROWSKA Kinga Elżbieta; 

c) lista nr 18 ― KWW BOCHEŃSKIE POROZUMIENIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOŻDŻEŃ Janusz Adam; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12995; 

4) głosów ważnych oddano 12502; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WĘGRZYN Ludwik Kajetan, 

 ― SZYMCZYK Bogdan Janusz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PALEJ-MALISZCZAK Dorota Elżbieta, 

 ― ZAJĄC Mariusz Artur, 



 ― SROKA Rafał Jan; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORTA Adam Janusz, 

 ― RUDNIK Marek Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Borzęcin 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy Borzęcin 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3326. 

3. Karty do głosowania wydano 1576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1576 osób, to jest 

47,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1527, to jest 96,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 3,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

nr 4, nr 7, nr 8, nr 10, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POSTAWA Paweł Edward, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PRUS Tadeusz Bogusław, 

z listy nr 19 KWW TADEUSZA PRUSA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― CHOCZYŃSKA Anna Agnieszka, 



z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIOCHOŃ Józef Franciszek, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŁAK Paweł Andrzej, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORZĘCIN. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 614; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁEK Czesław, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KIJAK Józef Edward, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PILARSKA Maria Jadwiga, 



z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― ZWOLAK Rafał Jan, 

z listy nr 19 KWW TADEUSZA PRUSA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CZAJA Czesław Stefan, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 

― KAMYSZ Maria Magdalena, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZTAK Piotr, 



z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― ROCZNIAK Agata, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 641; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― HALIK Stanisław, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NASIADKA Marcin Łukasz, 

z listy nr 20 KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6832; 

4) głosów ważnych oddano 6342; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEPIÓRKA Krzysztof Zygmunt, 

 ― CIEŚLA Edyta Monika; 

b) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIKUŚ Piotr Krzysztof; 



c) lista nr 17 ― KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ANTOSZ Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Brzesko 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Brzesku 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29136, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 16008 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15993 osób, to jest 

54,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 15290, to jest 95,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 703, to jest 4,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 414, to jest 58,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 289, to jest 

41,11%  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. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 18 KWW MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ; 

3) lista nr 19 KWW BRZESKO ODNOWA; 

4) lista nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO. 
 

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 6878; 

4) karty do głosowania wydano 3616 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3615; 

6) głosów ważnych oddano 3469; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GÓRCZEWSKA Barbara Maria, 

 ― GÓRSKI Marek Bogdan; 

b) lista nr 18 ― KWW MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BOROWIECKA Barbara; 

c) lista nr 19 ― KWW BRZESKO ODNOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SAMBOR Bogusław; 

d) lista nr 20 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KĄDZIOŁKA Maria Janina; 

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 6669; 

4) karty do głosowania wydano 3900 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3900; 

6) głosów ważnych oddano 3733; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWAŚNIAK Adam Stanisław, 

 ― CIUREJ Marcin Czesław; 

b) lista nr 18 ― KWW MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CICHOŃSKI Rafał Kazimierz; 

c) lista nr 19 ― KWW BRZESKO ODNOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DUDA Piotr Paweł; 

d) lista nr 20 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KUCIA Maria Janina; 

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 7352, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 3886 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3886; 

6) głosów ważnych oddano 3712; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SORYS Jarosław Jan, 

 ― DADEJ Jadwiga Małgorzata; 

b) lista nr 19 ― KWW BRZESKO ODNOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZALEŚNY Adrian Rafał; 

c) lista nr 20 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TURLEJ Bartłomiej Adam, 

 ― BRZYK Franciszek Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8237; 

4) karty do głosowania wydano 4606 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4592; 

6) głosów ważnych oddano 4376; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHMIELARZ-ŻWAWA Ewa Jadwiga, 

 ― ŁANOCHA Zbigniew Antoni; 

b) lista nr 19 ― KWW BRZESKO ODNOWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LATOCHA Tomasz Jan, 

 ― TRĄBA Kamil Zbigniew; 



c) lista nr 20 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLIMEK Leszek, 

 ― LUBOWIECKA Anna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16003; 

4) głosów ważnych oddano 15228; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PACURA Stanisław, 

 ― WÓJTOWICZ-WODA Justyna Marta, 

 ― ANIOŁ Henryk; 

b) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KANIA Elżbieta Barbara; 

c) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRZYK Kazimierz Edward, 

 ― PODOBIŃSKI Maciej Paweł, 

 ― MUSIAŁ Jan Wiesław; 

d) lista nr 17 ― KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OŻÓG Ryszard; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Czchów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czchowie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7646. 

3. Karty do głosowania wydano 4180 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4183 osób, to jest 

54,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4093, to jest 97,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 90, to jest 2,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 8, to jest 8,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 82, to jest 

91,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZDRÓJ Paweł Władysław, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTAS Dominik Jan, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radną została wybrana: 

― CZECH Małgorzata, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZYDŁO Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― ROZCIECHA Andrzej, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 598; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radną została wybrana: 

― SALAMON Bernadeta Maria, 



z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― MORDARSKA Alicja Anna, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― GURGUL Marek Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― OSADA Władysław, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 461; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 236; 



7) radną została wybrana: 

― MARCHUT Beata Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONA Lesław, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 686; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― SOWA Stefan, 

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 597; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKÓBCZYK Zbigniew Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― SAPAŁA Stanisław, 

z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNAŚ Jerzy Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10237; 

4) głosów ważnych oddano 9600; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁĄB Grzegorz Krzysztof, 

 ― PABIAN Paweł Jan; 

b) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANOWNIK Tadeusz Krzysztof; 

c) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MROZOWSKI Grzegorz; 

d) lista nr 17 ― KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CIERNIAK - LAMBERT Ewa Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Dębno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Gminy Dębno 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11689. 

3. Karty do głosowania wydano 6316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6310 osób, to jest 

53,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6121, to jest 97,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 189, to jest 3,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 39, to jest 20,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

79,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 728; 

4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radnym został wybrany: 

― GURGUL Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 664; 

4) karty do głosowania wydano 368 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― BACA Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1029; 

4) karty do głosowania wydano 610 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 609; 

6) głosów ważnych oddano 596; 

7) radną została wybrana: 

― RZEPA Elżbieta Genowefa, 

z listy nr 18 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 833; 

4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― HEBDA Wojciech Marek, 

z listy nr 18 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1041; 

4) karty do głosowania wydano 572 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 572; 

6) głosów ważnych oddano 550; 

7) radnym został wybrany: 

― CIURUŚ Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUSZKOWSKI Michał Marcin, 



z listy nr 18 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 565; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― PIWOWARSKI Karol Michał, 

z listy nr 18 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1115; 

4) karty do głosowania wydano 595 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 596; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁUSEK Grzegorz Mieczysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 746; 

4) karty do głosowania wydano 441 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radną została wybrana: 

― PŁANETA Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 847; 

4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 356; 



7) radnym został wybrany: 

― PRZEKLASA Marek, 

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 881; 

4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― MATURA Piotr, 

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 882; 

4) karty do głosowania wydano 473 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radną została wybrana: 

― FRANCZYK Monika Anna, 

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 481; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOŚKO Marek Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 754; 

4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAJ Paweł Stanisław, 

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 508; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSKAL Kamil Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6313; 

4) głosów ważnych oddano 5969; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PRZYBYŁO Łukasz Piotr; 

b) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POTĘPA Andrzej Robert, 

 ― FRANKOWSKI Jacek, 

 ― KULIG Marta Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 



 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Drwinia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy w Drwini 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4883. 

3. Karty do głosowania wydano 2874 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2874 osób, to jest 

58,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2799, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 75, 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 9, to jest 12,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 66, to jest 

88,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radną została wybrana: 

― KULAR Józefa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 



― PIEKARZ Maria Janina, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŚTO Mateusz Stanisław, 

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 418; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― LANY Mikołaj Andrzej, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― BUKOWIEC Józefa Zofia, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― PIĘTA Andrzej, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― ROMAŃSKA Maria, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

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 226 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJOS Franciszek Józef, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁECKA Grażyna Maria, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― GOŁĘBIOWSKI Roman, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― RZUCIDŁO Monika Anna, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― PORĘBSKI Michał Łukasz, 

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 315; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― AKSAMIT Jan Franciszek, 

z listy nr 16 KWW JANA PAJĄKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― ABSYL Barbara Iwona, 

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 287; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZAK Józef Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 



7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8043; 

4) głosów ważnych oddano 7640; 

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: 

 ― SŁONINA Józef; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LEŚNIAK Paweł Maksymilian, 

 ― GÓRA Michał Piotr, 

 ― BARTYZEL Piotr Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Gnojnik 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy Gnojnik 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6183. 

3. Karty do głosowania wydano 3630 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3628 osób, to jest 

58,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3552, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 19, to jest 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

75,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 

― PABJAN Monika Agnieszka, 

z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA PATERKA. 
 

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 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― KURAS Kamil Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radną została wybrana: 

― STOLARCZYK Anna Karolina, 

z listy nr 19 KWW RENATY KRAKOWSKIEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 551; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIOWSKI Krzysztof Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁYST Kazimierz, 

z listy nr 19 KWW RENATY KRAKOWSKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 

― SIKORA Krystyna, 



z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUS Paweł Jan, 

z listy nr 19 KWW RENATY KRAKOWSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― TEKIELA Paweł Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― ZĄBKOWSKI Mieczysław, 

z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA PATERKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 210; 



7) radnym został wybrany: 

― MYSZKA Henryk, 

z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA PATERKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― CZUBA Jacek Rafał, 

z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA PATERKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYCH Janusz, 

z listy nr 18 KWW SŁAWOMIRA PATERKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 

― KUC Maria Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 

― PAWEŁEK Barbara Maria, 

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 231; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― GNYLA Władysław Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10237; 

4) głosów ważnych oddano 9600; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁĄB Grzegorz Krzysztof, 

 ― PABIAN Paweł Jan; 

b) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANOWNIK Tadeusz Krzysztof; 

c) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MROZOWSKI Grzegorz; 

d) lista nr 17 ― KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CIERNIAK - LAMBERT Ewa Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Iwkowa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Gminy w Iwkowej 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 877. 

3. Karty do głosowania wydano 511 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 511 osób, to jest 

58,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 501, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 10, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 1, to jest 10,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9, to jest 

90,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 12 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano 

jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KWAŚNA Dorota, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KAPICA Bogusława Danuta, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KURZYDŁO Monika Anna, 



z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GAWEŁDA Mateusz Zbigniew, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJOR Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KARWALA Grzegorz Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DURBAS Bartłomiej Michał, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― STANUCH Maria, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― FILIPEK Teresa Krystyna, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― GWIŻDŻ Tadeusz Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁYST Wojciech Maciej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIENIEK Szczepan Adam, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― CZYŻYCKA-DUDA Iwona Beata, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― HAJDUK Anna, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PAJOR Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 



2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10237; 

4) głosów ważnych oddano 9600; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁĄB Grzegorz Krzysztof, 

 ― PABIAN Paweł Jan; 

b) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANOWNIK Tadeusz Krzysztof; 

c) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MROZOWSKI Grzegorz; 

d) lista nr 17 ― KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CIERNIAK - LAMBERT Ewa Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 



 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Lipnica Murowana 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Lipnica Murowana 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2594. 

3. Karty do głosowania wydano 1511 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1510 osób, to jest 

58,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1471, to jest 97,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 2,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 10, to jest 25,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

74,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 10, nr 11, nr 

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

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― WNĘK Artur Roman, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 



― HERÓD Ireneusz Mieczysław, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― HERÓD Adam, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

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) radnym został wybrany: 

― POLKOWSKI Artur Sylwester, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

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 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― WNĘK Adam, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 



6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁKO Tomasz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŻA Damian Michał, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 

― STRUGAŁA Bogusława, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENKIEWICZ Grzegorz Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― KUŹMA Andrzej Feliks, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TROJAN Mieczysław, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZELEK Jan, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZATAN Piotr, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RĘBILAS Wiesław Ludwik, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KĘPA Elżbieta Ewa, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 



Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11713; 

4) głosów ważnych oddano 11187; 

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: 



 ― BŁONIARZ Jerzy; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RADZIĘTA Józef, 

 ― PATALITA Marek Jan, 

 ― MROCZEK Józef; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUKLA Wiesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Łapanów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Łapanów 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6345. 

3. Karty do głosowania wydano 3744 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3740 osób, to jest 

58,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3675, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 65, to jest 1,74% 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 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

70,77%  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 254; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― NARUSZEWICZ-IRZYK Aneta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― CHOJECKA Małgorzata Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― PALCZEWSKA Grażyna Stanisława, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA ŚLIWY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZMARCZYK Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYB Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― BUKOWSKI Mariusz Leszek, 



z listy nr 16 KWW GMINY ŁAPANÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONA Krzysztof Adam, 

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 667; 

4) karty do głosowania wydano 381 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radną została wybrana: 

― WĘGLARZ Kinga Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 530; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― STOKŁOSA Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 311; 



7) radnym został wybrany: 

― DŁUGOSZ Daniel Wojciech, 

z listy nr 16 KWW GMINY ŁAPANÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606; 

4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWA Andrzej Adam, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA ŚLIWY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― SAJAK Andrzej Leszek, 

z listy nr 16 KWW GMINY ŁAPANÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOSTAK Grzegorz, 

z listy nr 18 KWWSZOSTAK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― JACEWICZ Celina Joanna, 

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 426; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUCHNIK Tomasz Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11713; 

4) głosów ważnych oddano 11187; 

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: 

 ― BŁONIARZ Jerzy; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RADZIĘTA Józef, 

 ― PATALITA Marek Jan, 

 ― MROCZEK Józef; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUKLA Wiesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Nowy Wiśnicz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9131. 

3. Karty do głosowania wydano 5271 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5461 osób, to jest 

59,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5327, to jest 97,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 134, to jest 2,45% 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 17,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 111, to jest 

82,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 

4) karty do głosowania wydano 453 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radną została wybrana: 

― PROKOP Izabela Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1012; 

4) karty do głosowania wydano 557 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 557; 

6) głosów ważnych oddano 542; 

7) radnym został wybrany: 



― GAZDA Jan Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― DANIEC Marcin Jan, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radną została wybrana: 

― PYRZ Joanna Maria, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 640; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793; 

4) karty do głosowania wydano 504 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 



6) głosów ważnych oddano 498; 

7) radnym został wybrany: 

― STARY Władysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radną została wybrana: 

― SOPATA Aneta Barbara, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― PALEJ Marek Andrzej, 

z listy nr 17 KWW GMINA NOWY WIŚNICZ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BRZEGOWY Piotr Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 776; 

4) karty do głosowania wydano 449 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radnym został wybrany: 



― TABOR Stanisław, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYS. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 813; 

4) karty do głosowania wydano 487 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― KORTA Marcin Piotr, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 921; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Henryk Paweł, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 571; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― NABIELEC Radosław, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 568 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 757; 



6) głosów ważnych oddano 744; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁONIARZ Sławomir Jan, 

z listy nr 17 KWW GMINA NOWY WIŚNICZ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SUŁEK Szczepan, 

z listy nr 16 KWW AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 



3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

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) 6143; 

4) głosów ważnych oddano 5938; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁACNY Jerzy Ryszard, 

 ― BŁONIARZ Bernadetta Barbara; 

b) lista nr 15 ― KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BRZEGOWA Małgorzata Zofia; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Rzezawa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Gminy Rzezawa 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8877. 

3. Karty do głosowania wydano 4977 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4974 osób, to jest 

56,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4839, to jest 97,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 135, to jest 2,71% 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 21,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 106, to jest 

78,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERCZ Robert Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radną została wybrana: 

― GORCZYCA Monika Maria, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 533; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radną została wybrana: 

― SURMA Nina Józefa, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― WAŚNIOWSKI Paweł Leszek, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radną została wybrana: 

― KOCIOŁEK Ewa Joanna, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA BIERNATA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŚKO Adam, 



z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA BIERNATA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 842; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radną została wybrana: 

― SOTWIN Agnieszka Alicja, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 626; 

4) karty do głosowania wydano 367 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radnym został wybrany: 

― PANNA Jan Antoni, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJOR Wiesław Jan, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 402; 



7) radnym został wybrany: 

― CZESAK Ireneusz Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA BIERNATA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁEK Waldemar Leszek, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA BIERNATA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― GNUTEK Marian Marek, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA BIERNATA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 680; 

4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Marcin, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 548; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― KWIECIŃSKA Barbara, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― DANIEC-KAPAŁKA Barbara Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA PALEJA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8043; 

4) głosów ważnych oddano 7640; 

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: 

 ― SŁONINA Józef; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LEŚNIAK Paweł Maksymilian, 

 ― GÓRA Michał Piotr, 

 ― BARTYZEL Piotr Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 



 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Szczurowa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 127. 

Wybory do Rady Gminy w Szczurowej 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7775. 

3. Karty do głosowania wydano 3821 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3805 osób, to jest 

48,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3692, to jest 97,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 113, to jest 2,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 9, to jest 7,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 104, to jest 

92,04%  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 538; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― JAWIEŃ Marcin Bartłomiej, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 546; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― PUDEŁKO Marek Józef, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― KLISIEWICZ Wojciech Sylwester, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― HANEK Stanisław Jan, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZECINA Zbigniew Jan, 



z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 659; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radnym został wybrany: 

― WILK Michał Wojciech, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― FIOŁEK Andrzej Ludwik, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 408 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 397; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERNAT Marek Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 237; 



7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Łukasz Janusz, 

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 521; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBOSZ Tomasz Paweł, 

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 545; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― BURZAWA Stanisław, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTOSZ Mariusz Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIĄTEK Piotr, 

z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 684; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― MIKA Sabina Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74216. 

3. Karty do głosowania wydano 39417 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39385 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 37139, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2246, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1422, to jest 63,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 824, to jest 

36,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 

BRZESKIEGO; 

3) lista nr 16 KWW POWIAT BRZESKI; 

4) lista nr 17 KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6832; 

4) głosów ważnych oddano 6342; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEPIÓRKA Krzysztof Zygmunt, 

 ― CIEŚLA Edyta Monika; 

b) lista nr 16 ― KWW POWIAT BRZESKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIKUŚ Piotr Krzysztof; 

c) lista nr 17 ― KWW „SAMORZĄDY RAZEM - 2018” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ANTOSZ Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Trzciana 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 132. 

Wybory do Rady Gminy Trzciana 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4099, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2677 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2675 osób, to jest 

65,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2623, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 52, 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 4, to jest 7,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

92,31%  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 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radną została wybrana: 

― PARUCH Renata, 

z listy nr 18 KWW AKTYWNI - NIEZALEŻNI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 



4) karty do głosowania wydano 208 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― PASTUSZAK Stanisław, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

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 129 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― UJEJSKI Marcin Kazimierz, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚLIWA Ryszard, 

z listy nr 19 KWW GMINY TRZCIANA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― CEMPURA Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Henryk Jakub, 

z listy nr 19 KWW GMINY TRZCIANA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radną została wybrana: 

― PIETROŃ Maria, 

z listy nr 19 KWW GMINY TRZCIANA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 

― WOJEWODA Sabina Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKLA Jan, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKLA Mirosław, 

z listy nr 19 KWW GMINY TRZCIANA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKLA Wiesław, 

z listy nr 19 KWW GMINY TRZCIANA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJ Kazimierz Stanisław, 

z listy nr 16 KWW „NASZA MAŁA OJCZYZNA”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― PIJANOWSKI Józef, 

z listy nr 16 KWW „NASZA MAŁA OJCZYZNA”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIKOWICZ Piotr Józef, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDA Marcin, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11713; 

4) głosów ważnych oddano 11187; 

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: 

 ― BŁONIARZ Jerzy; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RADZIĘTA Józef, 

 ― PATALITA Marek Jan, 

 ― MROCZEK Józef; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUKLA Wiesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 



c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Żegocina 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 149. 

Wybory do Rady Gminy Żegocina 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4193. 

3. Karty do głosowania wydano 2762 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2760 osób, to jest 

65,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2710, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 14,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 

86,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― GRABSKA Zofia Urszula, 

z listy nr 17 KWW GMINA ŻEGOCINA WSPÓLNE DOBRO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Sławomir Tomasz, 

z listy nr 17 KWW GMINA ŻEGOCINA WSPÓLNE DOBRO. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHURA Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁAWECKI Bartłomiej Adam, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― KOKOSZKA Grzegorz Paweł, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRZEJEK Robert Jan, 



z listy nr 17 KWW GMINA ŻEGOCINA WSPÓLNE DOBRO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJOR Marek, 

z listy nr 17 KWW GMINA ŻEGOCINA WSPÓLNE DOBRO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMBARA Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― NOŻKIEWICZ Adam Jerzy, 

z listy nr 17 KWW GMINA ŻEGOCINA WSPÓLNE DOBRO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 



7) radnym został wybrany: 

― KĘPA Piotr, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― JANICZEK Paweł Michał, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĄB Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― JANICZEK Tomasz Ryszard, 

z listy nr 16 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― FĄFARA Marcin Łukasz, 

z listy nr 17 KWW GMINA ŻEGOCINA WSPÓLNE DOBRO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― ROŻNOWSKI Ignacy, 

z listy nr 18 KWW GMINY ŻEGOCINA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 83296. 

3. Karty do głosowania wydano 47297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47246 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45123, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2123, to jest 4,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1076, to jest 50,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1047, to jest 

49,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 15 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11713; 

4) głosów ważnych oddano 11187; 

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: 

 ― BŁONIARZ Jerzy; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RADZIĘTA Józef, 

 ― PATALITA Marek Jan, 

 ― MROCZEK Józef; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUKLA Wiesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

gm. Bolesław 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 



7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 



2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy w Bolesławiu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1076. 

3. Karty do głosowania wydano 432 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 432 osób, to jest 

40,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 413, to jest 95,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 19, to jest 4,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3, to jest 15,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 16, to jest 

84,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 6, 

nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZÓWKA Jan Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZWIRECKI Stanisław Franciszek, 

z listy nr 17 KWW AKTYWNI WYBORY 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― PIERGA Janusz, 

z listy nr 18 KWW DLA OŚWIATY I MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZYGIEŁ Danuta Zofia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radnym został wybrany: 

― RACHMACIEJ Łukasz Sebastian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MIŁOŚ Sławomir Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚWIATŁOWSKI Jan Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― CZUPRYNA Piotr Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚWIATŁOWSKI Krzysztof Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KACZÓWKA Ryszard Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOPKA Józef Franciszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOWAL Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radną została wybrana: 

― SOLAK Agnieszka Maria, 

z listy nr 17 KWW AKTYWNI WYBORY 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― MISIASZEK Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― GIL Joanna Barbara, 

z listy nr 17 KWW AKTYWNI WYBORY 2018. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 

3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6609; 

4) głosów ważnych oddano 6359; 

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: 

 ― BIGOS Bogdan Józef; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KĄDZIELAWA Sebastian, 

 ― SZAJOR Marian Józef, 

 ― BARTOŃ Jarosław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POBIEGŁO Barbara Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Ciężkowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ciężkowicach 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8115. 

3. Karty do głosowania wydano 4137 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4131 osób, to jest 

50,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4038, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, 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 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. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 12, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 805; 

4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― TRUCHAN Robert, 

z listy nr 16 KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radną została wybrana: 



― MIKA Halina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 719; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radną została wybrana: 

― SŁAWUTA Teresa, 

z listy nr 17 KWW LESZEK JAJKO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 651; 

4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― GUT Marek Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 644; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUMIŃSKI Leszek Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KORALIK Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radnym został wybrany: 

― JURKIEWICZ Zbigniew Marcin, 

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 625; 

4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radną została wybrana: 

― HARAF Jadwiga Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 618; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBALA Grzegorz Franciszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 886; 



4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― BURNUS Andrzej, 

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 467; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― URBAŚ Roman Julian, 

z listy nr 9 KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POPIELA Józef Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJCZOWSKI Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZYMCZYK Marcin, 

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 466; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― KANTOR Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 



 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7712; 

4) głosów ważnych oddano 7371; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KARCIŃSKI Zbigniew, 

 ― KUROPATWA Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HARAF Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Dąbrowa Tarnowska 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 



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 17066. 

3. Karty do głosowania wydano 8594 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8584 osób, to jest 

50,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8210, to jest 95,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 374, to jest 4,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 231, to jest 61,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 143, to jest 

38,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 17 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ; 

4) lista nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO. 
 

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 6306; 

4) karty do głosowania wydano 3067 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3064; 

6) głosów ważnych oddano 2930; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― ŚWIĄTEK Jacek, 

 ― PINAS Kazimierz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SERWICKA Bogusława Salomea, 

 ― PAWELEC Bogdan, 

 ― PABIAN Andrzej Zbigniew; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRABKA Marcin Paweł, 

 ― WĄŻ Kazimiera; 

d) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TARASKA Józefa; 

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 5432; 

4) karty do głosowania wydano 2758 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2755; 

6) głosów ważnych oddano 2653; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUŁAGA Zygmunt; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIKOS Paweł Daniel, 

 ― LIZAK Dariusz, 

 ― ŻELAWSKI Jerzy January; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUŚKO Andrzej, 

 ― JASTRZĄB Mirosław Aleksander; 



d) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MENDYS Wiesław Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5328; 

4) karty do głosowania wydano 2769 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2765; 

6) głosów ważnych oddano 2627; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GUBERNAT Tadeusz, 

 ― PASTERNAK Jerzy, 

 ― PRAŻUCH Aleksandra Zofia; 

b) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SARAT Jacek, 

 ― MRÓWKA Bernadetta Stefania; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIETRAS Tomasz Cezary; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 



3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8601; 

4) głosów ważnych oddano 8229; 

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: 

 ― KWIATKOWSKI Tadeusz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIECZOREK Lesław Piotr, 

 ― CHRABĄSZCZ Marta, 

 ― GIZA Andrzej Marcin; 



c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POCZĄTEK Stanisław; 

d) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYCZEK Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Gręboszów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Gminy Gręboszów 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2727. 

3. Karty do głosowania wydano 1422 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1413 osób, to jest 

51,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1389, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 24, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 5, to jest 20,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 19, to jest 

79,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― WYTRWAŁ Wiesław Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 



― CZUPRYNA Katarzyna Karolina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSOŃ Krzysztof Damian, 

z listy nr 17 KWW DOBRA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WÓJTOWICZ Eugeniusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

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) radnym został wybrany: 

― GAWEŁ Sylwester Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWEŁ Jan Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 71 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― MISIASZEK Stanisław Michał, 

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 232; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― POLANOWSKI Piotr Paweł, 

z listy nr 17 KWW DOBRA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSIO Marek Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― DYMON Krzysztof Tomasz, 



z listy nr 17 KWW DOBRA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIARA Tomasz Rafał, 

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 137; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radną została wybrana: 

― DĄBROŚ Edyta Agnieszka, 

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 150; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― DUBIEL Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 108; 



7) radnym został wybrany: 

― KOZIARA Stanisław Józef, 

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 178; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― DYMON Franciszek Józef, 

z listy nr 17 KWW DOBRA GMINA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 

3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6609; 

4) głosów ważnych oddano 6359; 

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: 

 ― BIGOS Bogdan Józef; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KĄDZIELAWA Sebastian, 

 ― SZAJOR Marian Józef, 

 ― BARTOŃ Jarosław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POBIEGŁO Barbara Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 



3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 



 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Gromnik 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Gromnik 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5056. 

3. Karty do głosowania wydano 2450 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2450 osób, to jest 

48,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2402, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 1,96% 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 31,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

68,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

13, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻABA Wojciech Antoni, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 



― GAWLIK Krzysztof Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW TAK DLA GMINY GROMNIK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DĘBOSZ Łukasz Józef, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABAWSKI Stanisław, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAS Józef Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― KNAPIK Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 



7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KAJMOWICZ Robert Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMEK Władysława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― SMOLEŃ-WÓJCIK Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBOSZ Henryk, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― MALAZDRA Tomasz Piotr, 

z listy nr 16 KWW TAK DLA GMINY GROMNIK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― CUDEK Czesław Andrzej, 

z listy nr 17 KWW BLOKSAMORZĄDOWY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GRZYB Andrzej Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUCHARZYK Bronisław, 

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 506; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 



― KWIEK Jerzy, 

z listy nr 18 KWW SIEMIECHÓW RAZEM. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7712; 



4) głosów ważnych oddano 7371; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KARCIŃSKI Zbigniew, 

 ― KUROPATWA Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HARAF Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 



 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Lisia Góra 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy Lisia Góra 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10965. 

3. Karty do głosowania wydano 5850 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5844 osób, to jest 

53,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5723, to jest 97,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 121, to jest 2,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 24, to jest 19,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 97, to jest 

80,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 843; 

4) karty do głosowania wydano 455 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radnym został wybrany: 

― TARASZKA Tomasz Mirosław, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 896; 

4) karty do głosowania wydano 523 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 

6) głosów ważnych oddano 500; 

7) radnym został wybrany: 



― MICHOŃ Ryszard Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 846; 

4) karty do głosowania wydano 488 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radnym został wybrany: 

― AUGUSTYN Wiesław, 

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 752; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― WAŁASZEK Janusz Władysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 961; 

4) karty do głosowania wydano 460 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 460; 

6) głosów ważnych oddano 456; 

7) radną została wybrana: 

― TOMALA Monika Maria, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 787; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― KUTA Ryszard Stanisław, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 766; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHAB Andrzej Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― WIATR Adam Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 872; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 

6) głosów ważnych oddano 457; 

7) radnym został wybrany: 

― WIATR Marek Piotr, 

z listy nr 19 KWW MARKA WIATRA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 612; 



4) karty do głosowania wydano 344 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― KUTA Arkadiusz Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SIWEK Wiesław Mirosław, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 620; 

4) karty do głosowania wydano 319 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radną została wybrana: 

― MERCHUT- WĘC Krystyna Maria, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1048; 

4) karty do głosowania wydano 524 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524; 

6) głosów ważnych oddano 510; 

7) radnym został wybrany: 

― MADEJ Marian, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― WITEK Ryszard Stefan, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 708; 

4) karty do głosowania wydano 411 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNAUS Mariusz Paweł, 

z listy nr 21 KWW MARIUSZA KORNAUSA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 



7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

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) 11912; 

4) głosów ważnych oddano 11321; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUTA Zbigniew Antoni, 

 ― GĄDEK Józef, 

 ― KOPCZYŃSKA Magdalena Anna; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRABCZYŃSKA Anna Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 



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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Mędrzechów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Gminy Mędrzechów 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1241. 

3. Karty do głosowania wydano 676 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 677 osób, to jest 

54,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 657, to jest 97,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20, to jest 2,95% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2, to jest 10,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

90,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 4, 

nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 11, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― SZARKOWSKI Czesław Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚWIĄTEK Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ŚWIATŁOWSKA Bernadeta Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DZIWIS Wiesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WÓJTOWICZ Aneta Joanna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BROŻEK Barbara Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZAJOR Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― LIGUZ Grzegorz Mieczysław, 



z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHMURA Paweł Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― MASTALERZ Kazimierz Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚWIATŁOWSKI Kazimierz Jan, 

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 167; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― TRĘBACZEWSKI Tadeusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZEPACZ Eugeniusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radną została wybrana: 

― TRZEPACZ Karina Magdalena, 

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 165; 

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) radnym został wybrany: 

― STACHURA Mariusz Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 

3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6609; 

4) głosów ważnych oddano 6359; 

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: 

 ― BIGOS Bogdan Józef; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KĄDZIELAWA Sebastian, 

 ― SZAJOR Marian Józef, 

 ― BARTOŃ Jarosław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 



 ― POBIEGŁO Barbara Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 



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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Olesno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 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 Olesno 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4991. 

3. Karty do głosowania wydano 2199 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2197 osób, to jest 

44,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2131, to jest 97,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 66, to jest 3,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 12, to jest 18,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to jest 

81,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

nr 9, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― SNOPEK Dariusz Adam, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MORAWIEC Janusz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZCZEBAK Andrzej, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 573; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― MACHAJ Stanisław Aleksander, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSIO Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― MASŁOŃ Stanisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― BUŁAT Henryk, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUCHAŁA Roman Stanisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WAŁASZEK Bogdan Ryszard, 

z listy nr 21 KWW BOGDANA WAŁASZKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 

― KĄDZIELAWSKA Marta Jadwiga, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― WĘGIEL Jan Zygmunt, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 



12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― ZACHARA Bożena, 

z listy nr 18 KWW NGO-NASZA GMINA OLESNO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁO Stanisław Wojciech, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Marek, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 593; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― DYMON Andrzej Ryszard, 



z listy nr 20 KWW NASZE ZALIPIE. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 

3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6609; 

4) głosów ważnych oddano 6359; 

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: 

 ― BIGOS Bogdan Józef; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KĄDZIELAWA Sebastian, 

 ― SZAJOR Marian Józef, 

 ― BARTOŃ Jarosław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POBIEGŁO Barbara Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Pleśna 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Pleśna 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9588, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5132 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5133 osób, to jest 

53,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5011, to jest 97,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 122, to jest 2,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

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

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

71,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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 721; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUSAK Krzysztof Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 939; 

4) karty do głosowania wydano 460 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radnym został wybrany: 



― BURNAT Marek Józef, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 530; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― OZGA Bogdan Jan, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― MALEC Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 915; 

4) karty do głosowania wydano 554 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 554; 

6) głosów ważnych oddano 539; 

7) radnym został wybrany: 

― MANIA Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 



6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDUGA Wacław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 545; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBICZ Michał Marcin, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radnym został wybrany: 

― JARZĄB Janusz, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 891; 

4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radną została wybrana: 

― ZIĘCINA Irena Helena, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 577, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWEŁCZYK Jacek Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZERA Marek Dominik, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 630; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radną została wybrana: 

― WITKOWSKA Małgorzata Bernadeta, 

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 616; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Piotr Stanisław, 



z listy nr 16 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 812; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 407; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁOPOLSKI Wiesław Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― ZBYLUT Marta Maria, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFA KNAPIKA-NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 



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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16093; 

4) głosów ważnych oddano 15346; 

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: 

 ― BURNAT Kazimierz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SMOLEŃ Paweł, 

 ― KUSION Irena Helena, 

 ― GWIŻDŻ Józef; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUREK Jacek Szczepan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 



c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Radgoszcz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Gminy Radgoszcz 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5646. 

3. Karty do głosowania wydano 3084 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3083 osób, to jest 

54,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3003, to jest 97,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 80, to jest 2,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 17, to jest 21,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 

78,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESIAK Robert, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STANEK Eugeniusz Władysław, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― TOCZEK Zbigniew, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁACH Michał Adam, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Ryszard, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 



7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KACAŁA Stefan, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄŻ Ryszard, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― BATOR Władysław, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― MĘDALA Krzysztof, 



z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― FOSZCZ Józef, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― BIEL Marek, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO BĄCZKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― KUSIAK Antoni Maciej, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

6) głosów ważnych oddano 285; 



7) radnym został wybrany: 

― PIKUL Bogdan Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO BĄCZKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻURAWSKI Stanisław, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LUPA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 

3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9096; 

4) głosów ważnych oddano 8552; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOPIA Marek, 

 ― SIPIOR Jan; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRYK Krzysztof, 

 ― KWIATKOWSKI Kamil, 

 ― KUPIEC Krzysztof Marek; 

c) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― URBANIK Andrzej Ignacy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Radłów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Miejskiej w Radłowie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7922. 

3. Karty do głosowania wydano 4160 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4147 osób, to jest 

52,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4070, to jest 98,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 77, to jest 1,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 26, to jest 33,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 

66,23%  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 590; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPERA Piotr, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIAŁKOWSKI Piotr Wacław, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 



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 277 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUROWSKI Jerzy Paweł, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― JACHIMEK Paweł, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radnym został wybrany: 

― JASEK Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ZDROWY ROZSĄDEK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZAWSKI Kamil Dominik, 



z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― MADEJ Zbigniew Adam, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― PADŁO Bogdan Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― RADAMSKI Adam, 

z listy nr 16 KWW RADŁÓW DLA CIEBIE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 

4) karty do głosowania wydano 288 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 285; 



7) radnym został wybrany: 

― KOZIOŁ Wojciech Jarosław, 

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 424; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁOWA Wiesław Robert, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 711; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁEK Marcin, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radną została wybrana: 

― KOPACZ Justyna, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― NASIADKA Piotr Paweł, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― RUDZIŃSKI Wojciech Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW MOJA GMINA RADŁÓW. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

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) 10786; 

4) głosów ważnych oddano 10288; 

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: 

 ― DZIK Stefan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HUDYMA Jacek Henryk; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODRAZA Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 



 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Ryglice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ryglicach 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9216. 

3. Karty do głosowania wydano 5241 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5242 osób, to jest 

56,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5085, to jest 97,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 157, to jest 3,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 38, to jest 24,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 119, to jest 

75,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 413; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINEK Szczepan Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

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) radnym został wybrany: 

― KUPIEC Piotr Michał, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radną została wybrana: 

― BOCHENEK Krystyna Halina, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLIK Tadeusz Adam, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 744; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 392; 

7) radnym został wybrany: 

― OLEŚKIEWICZ Paweł Piotr, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 646; 

4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDOWICZ Marek Józef, 



z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 797; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 403; 

7) radną została wybrana: 

― LEGĘĆ-WILK Bernadeta Irena, 

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 697; 

4) karty do głosowania wydano 422 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radnym został wybrany: 

― AUGUSTYN Tadeusz Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 551; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWA Wojciech Jerzy, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 777; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 363; 



7) radną została wybrana: 

― MRÓZ Katarzyna Krystyna, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 375; 

7) radnym został wybrany: 

― PIKUS Stanisław Józef, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNIK Wiesław, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINEK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEDLIK Andrzej Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― KUMIĘGA Paweł Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12564; 

4) głosów ważnych oddano 11774; 

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: 

 ― SYCHTA Wacław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PILCH Tomasz Jan, 

 ― PŁACZEK Krzysztof, 

 ― OLSZÓWKA Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 



 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Rzepiennik Strzyżewski 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4929, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3157 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

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

63,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3099, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 55, to jest 1,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 4, to jest 7,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 

92,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJOREK Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― WSZOŁEK Mariusz Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBIERAJ Rafał Stanisław, 

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 399; 

4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 277; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Grzegorz Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― WALASZEK Wacław Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 



4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAJKA Józef Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW NOWA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 16 KWW NOWA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYRKOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― STANKOWSKI Tadeusz Jan, 

z listy nr 16 KWW NOWA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJOREK Marcin Adam, 

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 368; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― RYNDAK Mateusz Łukasz, 

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 284; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJOREK Waldemar Sebastian, 

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 513; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJOREK Zbigniew Adam, 



z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― MRUK Paweł, 

z listy nr 16 KWW NOWA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUCHARCZYK Józef, 

z listy nr 16 KWW NOWA GMINA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12564; 

4) głosów ważnych oddano 11774; 

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: 

 ― SYCHTA Wacław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PILCH Tomasz Jan, 

 ― PŁACZEK Krzysztof, 

 ― OLSZÓWKA Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 



 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Skrzyszów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Gminy Skrzyszów 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4756. 

3. Karty do głosowania wydano 2440 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2438 osób, to jest 

51,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2376, to jest 97,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 62, 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 

oddano 15, to jest 24,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

75,81%  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 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr 5, 

nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

6) głosów ważnych oddano 391; 

7) radnym został wybrany: 

― SYSŁO Rafał Łukasz, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KIWIOR Piotr, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

6) głosów ważnych oddano 375; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEPIELA Jacek, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MONDEL Halina, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BARNAŚ Stanisław, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

6) głosów ważnych oddano 390; 

7) radnym został wybrany: 

― SIERŻĘGA Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STAROSTKA Stanisław Ludwik, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁABĘDŹ Michał, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BUDZIK Wacław, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 840; 

4) karty do głosowania wydano 455 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radnym został wybrany: 

― TRYBA Marcin Stanisław, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WZOREK Andrzej Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 846; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIĄTEK Jan, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAZUR Józef Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAGDZIARCZYK Krzysztof Piotr, 

z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 882; 

4) karty do głosowania wydano 442 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPUSTKA Tadeusz Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 



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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

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) 11912; 

4) głosów ważnych oddano 11321; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUTA Zbigniew Antoni, 

 ― GĄDEK Józef, 

 ― KOPCZYŃSKA Magdalena Anna; 

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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRABCZYŃSKA Anna Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Szczucin 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 126. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczucinie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10675. 

3. Karty do głosowania wydano 5857 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5849 osób, to jest 

54,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5710, to jest 97,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 139, to jest 2,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 17, to jest 12,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 122, to jest 

87,77%  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 766; 

4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radną została wybrana: 

― SZOT Lucyna Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 

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: 

― FURGAŁ Franciszek Janusz, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA GORZKOWICZA. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 649; 

4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― RADŁOWSKI Antoni, 

z listy nr 17 KWW JANA SIPIORA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 760; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 407; 

7) radnym został wybrany: 

― WALAS August Józef, 

z listy nr 17 KWW JANA SIPIORA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 867; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radną została wybrana: 

― STOCHLIŃSKA Renata, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA GORZKOWICZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŚNIERZ Mariusz Jarosław, 



z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― PYZIK Grzegorz Michał, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA GORZKOWICZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 781; 

4) karty do głosowania wydano 391 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― FIRST Józef Jan, 

z listy nr 17 KWW JANA SIPIORA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 856; 

4) karty do głosowania wydano 475 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475; 

6) głosów ważnych oddano 464; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMCZYK Konrad Piotr, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 278; 



7) radnym został wybrany: 

― KORCZAK Roman Waldemar, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 823; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁACHUT Krzysztof Jan, 

z listy nr 17 KWW JANA SIPIORA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 692; 

4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― PIEKIELNIAK Karol Michał, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA GORZKOWICZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 745; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― GWIZD Marian Karol, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA GORZKOWICZA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 880; 

4) karty do głosowania wydano 542 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 

6) głosów ważnych oddano 525; 

7) radnym został wybrany: 

― KIJOWSKI Robert Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JANA SIPIORA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 998; 

4) karty do głosowania wydano 557 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 556; 

6) głosów ważnych oddano 539; 

7) radną została wybrana: 

― BEKER Agnieszka, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA GORZKOWICZA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Dąbrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48213. 

3. Karty do głosowania wydano 24326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24306 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23140, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 711, to jest 60,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 455, to jest 

39,02%  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 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA 

DĄBROWSKIEGO; 

4) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9096; 

4) głosów ważnych oddano 8552; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOPIA Marek, 

 ― SIPIOR Jan; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRYK Krzysztof, 

 ― KWIATKOWSKI Kamil, 

 ― KUPIEC Krzysztof Marek; 

c) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― URBANIK Andrzej Ignacy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 



c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Szerzyny 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 128. 

Wybory do Rady Gminy Szerzyny 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6384. 

3. Karty do głosowania wydano 3867 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3865 osób, to jest 

60,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3779, to jest 97,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 86, to jest 2,23% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 26, to jest 30,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest 

69,77%  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 392; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOTA Mariusz Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Sylwester, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁEK Tadeusz Jan, 

z listy nr 17 KWW SOLIDARNI DLA WSI OŁPINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― GOGOLA Bartłomiej Eugeniusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― PYZIK Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― FURMAN Cyprian, 



z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 333; 

7) radnym został wybrany: 

― KLISIEWICZ Roman, 

z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOMBOR Andrzej, 

z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― MITORAJ Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 



4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRSKI Piotr Marcin, 

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 434; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― JUDA Paweł Marcin, 

z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 463; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― POLIWKA Kazimierz Paweł, 

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 427; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radną została wybrana: 

― MIKOS Anna Kazimiera, 

z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 



14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKRUT Wojciech, 

z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radną została wybrana: 

― PANCERZ Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW PRAWORZĄDNA I SPRAWIEDLIWA GMINA 

SZERZYNY. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12564; 

4) głosów ważnych oddano 11774; 

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: 

 ― SYCHTA Wacław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PILCH Tomasz Jan, 

 ― PŁACZEK Krzysztof, 

 ― OLSZÓWKA Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 



c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

m. Tarnów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tarnowie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 88937, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 43761 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43725 osób, to jest 

49,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 43031, to jest 98,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 694, to jest 1,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 393, to jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 301, to jest 

43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 15 KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22340, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 11283 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11282; 

6) głosów ważnych oddano 11138; 



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: 

 ― WARDZAŁA Robert Marian, 

 ― KLEPACKA Kinga Katarzyna; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOPROWSKI Kazimierz, 

 ― KRAKOWSKA Anna Stanisława, 

 ― ŚWITALSKA Angelika Magdalena; 

c) lista nr 15 ― KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OLSZÓWKA Tomasz Marcin; 

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 26237; 

4) karty do głosowania wydano 12697 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12665; 

6) głosów ważnych oddano 12451; 

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: 

 ― KAJPUS Zbigniew Tomasz, 

 ― STEPEK Sebastian; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WÓJCIK Piotr Stanisław, 

 ― KORCZAK Roman Henryk, 

 ― KLIMEK Stanisław; 

c) lista nr 15 ― KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWAŚNY Jakub Michał, 

 ― ŻAK Tadeusz Kazimierz; 



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 23686, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 11267 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11262; 

6) głosów ważnych oddano 11061; 

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: 

 ― CIEPIELA Roman Stefan, 

 ― WARDZAŁA Marian Adam, 

 ― CIESIELCZYK Marek; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAGACZ Ryszard, 

 ― GANCARZ Józef Stanisław, 

 ― BIEDROŃ Mirosław Ryszard; 

c) lista nr 15 ― KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BARWACZ Grażyna -; 

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 16674, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 8514 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8516; 

6) głosów ważnych oddano 8381; 

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: 

 ― AUGUSTYŃSKI Piotr Marcin, 



 ― MIERZEJEWSKA Krystyna; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOLAK Dawid Piotr, 

 ― SAK Piotr Paweł; 

c) lista nr 15 ― KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Tarnów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy Tarnów 



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 20549. 

3. Karty do głosowania wydano 11342 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11349 osób, to jest 

55,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 10976, to jest 96,71% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 373, to jest 3,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 229, to jest 61,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 144, to jest 

38,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW; 

3) lista nr 17 KWW NASZA GMINA TARNÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5847; 

4) karty do głosowania wydano 3116 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3123; 

6) głosów ważnych oddano 3016; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRENDOTA Andrzej, 

 ― KŁÓSEK Mieczysław Marek; 



b) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MITERA Wiesława, 

 ― NYTKO Mieczysław, 

 ― SOLAK Henryk Tadeusz; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZA GMINA TARNÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― COP Ryszard; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7898; 

4) karty do głosowania wydano 4406 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4405; 

6) głosów ważnych oddano 4263; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SARAD Stanisław Kazimierz, 

 ― BIEL Katarzyna Agnieszka; 

b) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SĘPEK Andrzej, 

 ― WOJTAROWICZ Eugeniusz Piotr, 

 ― ŻUREK Dariusz Aleksander; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZA GMINA TARNÓW uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAMRÓG Józef Zbigniew, 

 ― KOLBUSZ Paweł Władysław, 

 ― ŁAŚKO Bartosz Przemysław; 

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 6804; 

4) karty do głosowania wydano 3820 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3821; 



6) głosów ważnych oddano 3697; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWAK Jan Stanisław, 

 ― CICHY Marek, 

 ― PARTYŃSKI Zbigniew Marek; 

b) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DRWAL Grzegorz Jan, 

 ― SKÓRKA Jan Andrzej, 

 ― GNIEWEK Zbigniew Wojciech; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZA GMINA TARNÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DRWAL Jarosław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11328; 

4) głosów ważnych oddano 10782; 

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: 

 ― LAZAROWICZ Józef Kazimierz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STELMACH Tomasz, 

 ― TYRKA Mariusz Paweł, 

 ― WOJTASIK Sławomir; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 



 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Tuchów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 134. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tuchowie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14333. 

3. Karty do głosowania wydano 7623 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7615 osób, to jest 

53,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7524, to jest 98,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 91, to jest 1,20% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 25, to jest 27,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 66, to jest 

72,53%  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 895; 

4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 462; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁA Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1016; 

4) karty do głosowania wydano 523 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 522; 

6) głosów ważnych oddano 516; 

7) radnym został wybrany: 

― WESOŁOWSKI Grzegorz Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1086; 

4) karty do głosowania wydano 588 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 588; 

6) głosów ważnych oddano 578; 

7) radnym został wybrany: 

― BORGULA Grzegorz Franciszek, 

z listy nr 16 KWW MAGDALENY MARSZAŁEK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1080; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 535; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIKA Radosław Daniel, 

z listy nr 19 KWW MACIEJA SAJDAKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1028; 

4) karty do głosowania wydano 504 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 503; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZEMIEŃ Marek Eugeniusz, 

z listy nr 17 KWW KAZIMIERZ KURCZAB. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 773; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― TYRKA Jacek Jerzy, 



z listy nr 16 KWW MAGDALENY MARSZAŁEK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 683; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 369; 

7) radną została wybrana: 

― MICHAŁEK Ewa Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716; 

4) karty do głosowania wydano 377 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAŚNY Piotr, 

z listy nr 18 KWW ADAMA DROGOSIA „NASZA WSPÓLNA GMINA”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 840; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radną została wybrana: 

― GACEK Małgorzata Rozalia, 

z listy nr 16 KWW MAGDALENY MARSZAŁEK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 910; 

4) karty do głosowania wydano 466 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 

6) głosów ważnych oddano 459; 



7) radnym został wybrany: 

― URBANEK Jerzy Józef, 

z listy nr 16 KWW MAGDALENY MARSZAŁEK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1194; 

4) karty do głosowania wydano 706 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 697; 

7) radnym został wybrany: 

― JANICZEK Mateusz Jakub, 

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 1010; 

4) karty do głosowania wydano 598 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 597; 

6) głosów ważnych oddano 589; 

7) radnym został wybrany: 

― ODRONIEC Jerzy Andrzej, 

z listy nr 17 KWW KAZIMIERZ KURCZAB. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1149; 

4) karty do głosowania wydano 623 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 621; 

6) głosów ważnych oddano 615; 

7) radnym został wybrany: 

― OBRZUT Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1053; 

4) karty do głosowania wydano 652 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 651; 

6) głosów ważnych oddano 646; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIK Janusz Tomasz, 

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 900; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 460; 

6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEMIEC Grzegorz Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

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) 7624; 

4) głosów ważnych oddano 7313; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PŁACHNO Bogdan Józef, 

 ― KARAŚ Grażyna; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYŚ Mariusz Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Wierzchosławice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 140. 

Wybory do Rady Gminy Wierzchosławice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8711. 

3. Karty do głosowania wydano 5059 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5058 osób, to jest 

58,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4939, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 119, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 21, to jest 17,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 98, to jest 

82,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 714; 

4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radną została wybrana: 

― LECH Maria, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radną została wybrana: 

― MOSKAL Małgorzata Jadwiga, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIERWA Jan, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― WITEK Władysław Edward, 

z listy nr 19 KWW ARTURA JASIŃSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― MIREK Jan, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― SUDA Zbigniew Marek, 



z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― TARCZOŃ Edward Tadeusz, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Józef Franciszek, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 784; 

4) karty do głosowania wydano 464 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Krzysztof Tomasz, 

z listy nr 19 KWW ARTURA JASIŃSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 259; 



7) radną została wybrana: 

― MACH Ewelina Barbara, 

z listy nr 19 KWW ARTURA JASIŃSKIEGO. 
 

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 365 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCHARSKI Roman, 

z listy nr 19 KWW ARTURA JASIŃSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Paweł, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 731; 

4) karty do głosowania wydano 408 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― MITERA Tadeusz Józef, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 430 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radnym został wybrany: 

― BROŃSKI Krzysztof Jakub, 

z listy nr 19 KWW ARTURA JASIŃSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606; 

4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― LISZKA Mieczysław, 

z listy nr 18 KWW ANDRZEJA MROZA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

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) 10786; 

4) głosów ważnych oddano 10288; 

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: 

 ― DZIK Stefan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HUDYMA Jacek Henryk; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODRAZA Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 



 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Wietrzychowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 141. 

Wybory do Rady Gminy Wietrzychowice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2961. 

3. Karty do głosowania wydano 1377 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1377 osób, to jest 

46,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1336, to jest 97,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 2,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 17,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

82,93%  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 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIECHOWSKI Leszek Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 



― URBAN Wiktor, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― KOGUT Urszula, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― STOKŁOSA Paweł Jacek, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SACHA Dorota Maria, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radną została wybrana: 

― WOJCIESZEK Ewa, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 



7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radną została wybrana: 

― PUDŁO Bernadeta Józefa, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPŁON Władysław, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSKAL Piotr Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― CURYŁŁO Zbigniew, 



z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

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: 

― SOCH Adam, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― STOKŁOSA Dorota Maria, 

z listy nr 19 KWW RAZEM DLA WIETRZYCHOWIC. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― MANIOCHA Renata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DĘBIŃSKI Andrzej, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMYSZ Janusz, 

z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 



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) 10786; 

4) głosów ważnych oddano 10288; 

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: 

 ― DZIK Stefan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HUDYMA Jacek Henryk; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODRAZA Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Wojnicz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 143. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wojniczu 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10822. 

3. Karty do głosowania wydano 6076 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6070 osób, to jest 

56,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5960, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 110, to jest 1,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 19, to jest 17,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

82,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 994; 

4) karty do głosowania wydano 551 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 

6) głosów ważnych oddano 544; 

7) radnym został wybrany: 

― DULOWSKI Marcin Dariusz, 

z listy nr 19 KWW NASZE BIADOLINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 929; 

4) karty do głosowania wydano 528 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 

6) głosów ważnych oddano 522; 

7) radnym został wybrany: 

― BACHARA Marek Robert, 



z listy nr 16 KWW TADEUSZA BĄKA NASZA GMINA WSPÓLNA 

SPRAWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1025; 

4) karty do głosowania wydano 607 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 607; 

6) głosów ważnych oddano 596; 

7) radnym został wybrany: 

― CHAMIOŁO Roman Franciszek, 

z listy nr 18 KWW ROMANA FRANCISZKA CHAMIOŁO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radną została wybrana: 

― CHRAPUSTA Janina, 

z listy nr 16 KWW TADEUSZA BĄKA NASZA GMINA WSPÓLNA 

SPRAWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1058; 

4) karty do głosowania wydano 565 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 557; 

7) radnym został wybrany: 

― KUREK Bogdan Zdzisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA WOJNICZ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― DERLAGA Wojciech Ryszard, 

z listy nr 16 KWW TADEUSZA BĄKA NASZA GMINA WSPÓLNA 

SPRAWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 777; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radną została wybrana: 

― BUDYN Bożena, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA WOJNICZ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 733; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radnym został wybrany: 

― KUREK Tadeusz Antoni, 

z listy nr 16 KWW TADEUSZA BĄKA NASZA GMINA WSPÓLNA 

SPRAWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBIS Augustyn, 

z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCY SUKMANIA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radną została wybrana: 

― KAWA Aneta Maria, 

z listy nr 16 KWW TADEUSZA BĄKA NASZA GMINA WSPÓLNA 

SPRAWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLINA Tadeusz Wojciech, 

z listy nr 16 KWW TADEUSZA BĄKA NASZA GMINA WSPÓLNA 

SPRAWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radną została wybrana: 

― SOSIN Janina Alicja, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA WOJNICZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848; 

4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 



― KARPIEL Stanisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA WOJNICZ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 499; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALIK Edward Stanisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA WOJNICZ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radnym został wybrany: 

― OPIOŁA Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA WOJNICZ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16093; 

4) głosów ważnych oddano 15346; 

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: 

 ― BURNAT Kazimierz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SMOLEŃ Paweł, 

 ― KUSION Irena Helena, 

 ― GWIŻDŻ Józef; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUREK Jacek Szczepan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Zakliczyn 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 144. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zakliczynie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7489. 

3. Karty do głosowania wydano 3835 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3836 osób, to jest 

51,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3739, to jest 97,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 97, to jest 2,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 34, to jest 35,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 

64,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 4, nr 7, 

nr 11, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NADOLNIK Stanisław Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― JEWULSKI Jan, 

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 612; 

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) radną została wybrana: 

― OLEKSIK Magdalena Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― NIJAK Ewa Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 760; 

4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIEK Mateusz Mirosław, 

z listy nr 17 KWW MATEUSZ KWIEK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 726; 

4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― LASOTA Henryk Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― KRAKOWSKI Maciej Stefan, 

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 725; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― OLCHAWA Zygmunt, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727; 

4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radną została wybrana: 

― DYNGOSZ Renata Agnieszka, 

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 760; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 403; 

7) radną została wybrana: 

― PIEKARZ Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BOCZEK Zofia, 

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 581; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECHNIK Kazimierz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radną została wybrana: 

― MOJ Anna Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBÓL Marek Bogusław, 

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 665; 

4) karty do głosowania wydano 352 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― FLAKOWICZ Janusz Antoni, 



z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16093; 

4) głosów ważnych oddano 15346; 



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: 

 ― BURNAT Kazimierz; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SMOLEŃ Paweł, 

 ― KUSION Irena Helena, 

 ― GWIŻDŻ Józef; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUREK Jacek Szczepan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło  



 

gm. Żabno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

 

[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 Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

1) do 182 rad gmin, z tego: 

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego: 

1) 2958 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 451 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 2235 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów 

wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2235 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3094, to jest 22,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to 

jest 76,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

24, to jest 0,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 119 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach 

kandydatów przez 96 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 723 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 11010, to jest 43,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to 

jest 56,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 119 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 451 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25711, to jest 50,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to 

jest 49,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 95 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 148. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żabnie 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15460. 

3. Karty do głosowania wydano 7512 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7507 osób, to jest 

48,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7337, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 170, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 43, to jest 25,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 127, to jest 

74,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 892; 

4) karty do głosowania wydano 460 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZYDYM Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 948; 

4) karty do głosowania wydano 508 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOWIK Stanisław Józef, 

z listy nr 18 KWW „WSPÓLNIE NA RZECZ GMINY ŻABNO”. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 909; 

4) karty do głosowania wydano 458 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 444; 

7) radnym został wybrany: 

― LECHOWICZ Krzysztof Edward, 

z listy nr 18 KWW „WSPÓLNIE NA RZECZ GMINY ŻABNO”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1004; 

4) karty do głosowania wydano 505 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAŃSKI Maciej, 

z listy nr 21 KWW MACIEJA DOMAŃSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1072; 

4) karty do głosowania wydano 591 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 578; 

7) radną została wybrana: 

― HERDUŚ Marta Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1142; 

4) karty do głosowania wydano 595 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 595; 

6) głosów ważnych oddano 583; 

7) radnym został wybrany: 

― KIEĆ Sebastian Wiesław, 



z listy nr 20 KWW „STRAŻACY ZAWSZE Z MIESZKAŃCAMI”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1067; 

4) karty do głosowania wydano 518 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 518; 

6) głosów ważnych oddano 512; 

7) radną została wybrana: 

― KARDAŚ-OLESIŃSKA Magdalena Joanna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1020; 

4) karty do głosowania wydano 542 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 526; 

7) radnym został wybrany: 

― PATRIAK Tadeusz, 

z listy nr 18 KWW „WSPÓLNIE NA RZECZ GMINY ŻABNO”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1125; 

4) karty do głosowania wydano 545 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 

6) głosów ważnych oddano 534; 

7) radnym został wybrany: 

― STOLARCZYK Arkadiusz Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1296; 

4) karty do głosowania wydano 577 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 

6) głosów ważnych oddano 561; 



7) radnym został wybrany: 

― SZOSTEK Marek, 

z listy nr 18 KWW „WSPÓLNIE NA RZECZ GMINY ŻABNO”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 914; 

4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁÓD Andrzej, 

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 846; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 403; 

7) radnym został wybrany: 

― CYGAN Jan, 

z listy nr 20 KWW „STRAŻACY ZAWSZE Z MIESZKAŃCAMI”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1102; 

4) karty do głosowania wydano 588 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 

6) głosów ważnych oddano 572; 

7) radną została wybrana: 

― MADURA Leokadia Halina, 

z listy nr 18 KWW „WSPÓLNIE NA RZECZ GMINY ŻABNO”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1079; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radnym został wybrany: 

― MAGIERA Kazimierz, 

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 1044; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― RYNDAK Wojciech Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160792. 

3. Karty do głosowania wydano 85576 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 85529 osób, to jest 

53,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 81400, to jest 95,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4129, to jest 4,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2075, to jest 50,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2054, to jest 

49,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW WSPÓLNY POWIAT. 
 

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) 7510; 

4) głosów ważnych oddano 7205; 

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: 

 ― BIEDROŃ Adam Roman; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁUCARZ Roman, 

 ― KURZAWSKI Dawid Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie 

wybierano 39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851. 

3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 25236, to jest 26,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to 

jest 73,79%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 240470; 

4) głosów ważnych oddano 224270; 

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: 

 ― SORYS Stanisław Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Krzysztof Czesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIECZARKA Anna Maria, 

 ― BUKOWIEC Stanisław Marcin, 

 ― MALEC-LECH Marta Magdalena, 

 ― SKRUCH Wojciech, 

 ― GAWRON Józef Wojciech; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 


