
 
Gmina Bochnia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 8. 

Wybory Wójta Gminy Bochnia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BZDEK Marek Edward zgłoszony przez KWW MAREK BZDEK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15639. 

3. Karty do głosowania wydano 8361 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8355 wyborców, co 

stanowi 53,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5017 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

 

 



 

Miasto Bochnia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 9. 

Wybory Burmistrza Miasta Bochnia 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23483. 

3. Karty do głosowania wydano 12995 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12983 wyborców, co 

stanowi 55,29% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Borzęcin 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 12. 

Wybory Wójta Gminy Borzęcin 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KWAŚNIAK Janusz Józef 

zgłoszony przez KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6812, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3027 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3023 wyborców, co 

stanowi 44,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2062 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 



 

 
 

Gmina Brzesko 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 13. 

Wybory Burmistrza Brzeska 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

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) 16003 wyborców, co 

stanowi 54,93% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Czchów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 26. 

Wybory Burmistrza Czchowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7646. 

3. Karty do głosowania wydano 4182 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4185 wyborców, co 

stanowi 54,73% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Dębno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 30. 

Wybory Wójta Gminy Dębno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOZŁOWSKI Wiesław Kazimierz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

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 wyborców, co 

stanowi 53,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4014 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Drwinia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 33. 

Wybory Wójta Gminy Drwinia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PAJĄK Jan Andrzej zgłoszony przez KWW JANA PAJĄKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5272. 

3. Karty do głosowania wydano 3095 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3096 wyborców, co 

stanowi 58,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1887 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Gnojnik 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 35. 

Wybory Wójta Gminy Gnojnik 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6183. 

3. Karty do głosowania wydano 3632 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3631 wyborców, co 

stanowi 58,73% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Iwkowa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 45. 

Wybory Wójta Gminy Iwkowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KAMIŃSKI Bogusław 

zgłoszony przez KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4962. 

3. Karty do głosowania wydano 2427 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2424 wyborców, co 

stanowi 48,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1731 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Lipnica Murowana 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 73. 

Wybory Wójta Gminy Lipnica Murowana 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GROMALA Tomasz 

Szymon zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4401. 

3. Karty do głosowania wydano 2398 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2397 wyborców, co 

stanowi 54,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1794 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Łapanów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 80. 

Wybory Wójta Gminy Łapanów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6345. 

3. Karty do głosowania wydano 3745 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3742 wyborców, co 

stanowi 58,98% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Nowy Wiśnicz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 105. 

Wybory Burmistrza Nowego Wiśnicza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała WIĘCKOWSKA Małgorzata Irena zgłoszona przez KWW 

AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10785. 

3. Karty do głosowania wydano 6158 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6157 wyborców, co 

stanowi 57,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4510 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Rzezawa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 131. 

Wybory Wójta Gminy Rzezawa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PALEJ Mariusz Wiesław zgłoszony przez KWW MARIUSZA PALEJA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8877. 

3. Karty do głosowania wydano 4978 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4977 wyborców, co 

stanowi 56,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2750 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Szczurowa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 151. 

Wybory Wójta Gminy Szczurowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MOSKAL Zbigniew Stanisław zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

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) 3817 wyborców, co 

stanowi 49,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2129 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Trzciana 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 158. 

Wybory Wójta Gminy Trzciana 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4302, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2812 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2811 wyborców, co 

stanowi 65,34% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Żegocina 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 182. 

Wybory Wójta Gminy Żegocina 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WRONA Wojciech zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4193. 

3. Karty do głosowania wydano 2763 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2763 wyborców, co 

stanowi 65,90% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1408 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

 

 



 
Gmina Bolesław 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 11. 

Wybory Wójta Gminy Bolesław 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat OLEARCZYK Kazimierz 

Stanisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2334. 

3. Karty do głosowania wydano 872 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 871 wyborców, co 

stanowi 37,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 630 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Ciężkowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 

 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 24. 

Wybory Burmistrza Gminy Ciężkowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JURKIEWICZ Zbigniew Marek zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9015. 

3. Karty do głosowania wydano 4521 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4518 wyborców, co 

stanowi 50,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2634 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Dąbrowa Tarnowska 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 29. 

Wybory Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KACZMARSKI Krzysztof Maciej zgłoszony przez KWW 

NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17066. 

3. Karty do głosowania wydano 8593 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8583 wyborców, co 

stanowi 50,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5039 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Gręboszów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 39. 

Wybory Wójta Gminy Gręboszów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GIL Krzysztof Karol zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2879. 

3. Karty do głosowania wydano 1504 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1499 wyborców, co 

stanowi 52,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 904 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Gromnik 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 40. 

Wybory Wójta Gminy Gromnik 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat STASZ Bogdan Jan 

zgłoszony przez KWW BLOKSAMORZĄDOWY uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6980. 

3. Karty do głosowania wydano 3193 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3187 wyborców, co 

stanowi 45,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2223 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Lisia Góra 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 75. 

Wybory Wójta Gminy Lisia Góra 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIKUŁA Arkadiusz Krzysztof zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 

2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11916. 

3. Karty do głosowania wydano 6373 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6370 wyborców, co 

stanowi 53,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3667 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Mędrzechów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 87. 

Wybory Wójta Gminy Mędrzechów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KORZEC Krzysztof Jerzy 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2842. 

3. Karty do głosowania wydano 1384 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1380 wyborców, co 

stanowi 48,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1170 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Olesno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 107. 

Wybory Wójta Gminy Olesno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat MORAWIEC Witold 

Stanisław zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6438. 

3. Karty do głosowania wydano 2852 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2848 wyborców, co 

stanowi 44,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2284 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Pleśna 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 114. 

Wybory Wójta Gminy Pleśna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KNAPIK Józef Stanisław zgłoszony przez KWW JÓZEFA KNAPIKA-

NASZ WSPÓLNY DOM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9588, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5131 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5130 wyborców, co 

stanowi 53,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3870 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 



 
Gmina Radgoszcz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 124. 

Wybory Wójta Gminy Radgoszcz 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LUPA Marek Janusz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW MARKA LUPA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5948. 

3. Karty do głosowania wydano 3242 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3242 wyborców, co 

stanowi 54,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1703 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Radłów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 125. 

Wybory Burmistrza Radłowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MĄCZKA Zbigniew Bronisław zgłoszony przez KWW MOJA GMINA 

RADŁÓW. 

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) 4160 wyborców, co 

stanowi 52,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2411 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Ryglice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 128. 

Wybory Burmistrza Ryglic 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał AUGUSTYN Paweł Piotr zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

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 wyborców, co 

stanowi 56,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3123 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 130. 

Wybory Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KARAŚ Marek Tadeusz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5409, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3455 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3453 wyborców, co 

stanowi 63,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2299 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 



 

 
 

Gmina Skrzyszów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 136. 

Wybory Wójta Gminy Skrzyszów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KIWIOR Marcin Wojciech 

zgłoszony przez KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11291. 

3. Karty do głosowania wydano 5552 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5546 wyborców, co 

stanowi 49,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5110 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Szczucin 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 150. 

Wybory Burmistrza Szczucina 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10675. 

3. Karty do głosowania wydano 5858 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5852 wyborców, co 

stanowi 54,82% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Szerzyny 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 152. 

Wybory Wójta Gminy Szerzyny 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GOTFRYD Grzegorz zgłoszony przez KWW PRAWORZĄDNA I 

SPRAWIEDLIWA GMINA SZERZYNY. 

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) 3866 wyborców, co 

stanowi 60,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2085 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Tarnów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 154. 

Wybory Wójta Gminy Tarnów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOZIOŁ Grzegorz Marian zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW. 

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) 11320 wyborców, co 

stanowi 55,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7250 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Miasto Tarnów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 155. 

Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 88937, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 43767 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43694 wyborców, co 

stanowi 49,13% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Tuchów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 161. 

Wybory Burmistrza Tuchowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

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) 7619 wyborców, co 

stanowi 53,16% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Wierzchosławice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 169. 

Wybory Wójta Gminy Wierzchosławice 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8711. 

3. Karty do głosowania wydano 5058 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5057 wyborców, co 

stanowi 58,05% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Wietrzychowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 170. 

Wybory Wójta Gminy Wietrzychowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BANEK Tomasz Maksymilian zgłoszony przez KWW PONAD 

PODZIAŁAMI 2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3366. 

3. Karty do głosowania wydano 1569 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1569 wyborców, co 

stanowi 46,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1183 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Wojnicz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 172. 

Wybory Burmistrza Wojnicza 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10822. 

3. Karty do głosowania wydano 6075 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6074 wyborców, co 

stanowi 56,13% uprawnionych do głosowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



 

Gmina Zakliczyn 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 175. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat CHROBAK Dawid 

Przemysław zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9832. 

3. Karty do głosowania wydano 4896 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4898 wyborców, co 

stanowi 49,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4049 głosów ważnych. 
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Gmina Żabno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

4916, to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, 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. 



Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 



27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 181. 

Wybory Burmistrza Żabna 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15460. 

3. Karty do głosowania wydano 7516 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7512 wyborców, co 

stanowi 48,59% uprawnionych do głosowania. 
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