
 
Miasto Bochnia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 4. 

Wybory Burmistrza Miasta Bochnia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOLAWIŃSKI Stefan Mieczysław zgłoszony przez KWW 

BOCHNIACY DLA BOCHNI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23452. 

3. Karty do głosowania wydano 11047 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11041 wyborców, co 

stanowi 47,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5541 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Brzesko 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 5. 

Wybory Burmistrza Brzeska 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LATOCHA Tomasz Jan zgłoszony przez KWW BRZESKO ODNOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29094, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 14569 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14568 wyborców, co 

stanowi 50,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 8061 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Czchów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 9. 

Wybory Burmistrza Czchowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHUDOBA Marek Andrzej zgłoszony przez KWW 

"SAMORZĄDNOŚĆ 2018". 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7665. 

3. Karty do głosowania wydano 4380 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4380 wyborców, co 

stanowi 57,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2218 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Gnojnik 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 10. 

Wybory Wójta Gminy Gnojnik 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PATEREK Sławomir Andrzej zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA 

PATERKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6185. 

3. Karty do głosowania wydano 3468 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3468 wyborców, co 

stanowi 56,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1727 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Łapanów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 21. 

Wybory Wójta Gminy Łapanów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŚLIWA Andrzej Adam zgłoszony przez KWW ANDRZEJA ŚLIWY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6367. 

3. Karty do głosowania wydano 3465 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3465 wyborców, co 

stanowi 54,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1805 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Trzciana 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 37. 

Wybory Wójta Gminy Trzciana 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STAWARZ Cezary Artur zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ I 

ROZWÓJ GMINY TRZCIANA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4321, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2983 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2983 wyborców, co 

stanowi 69,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1592 głosy ważne. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 
Gmina Szczucin 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 35. 

Wybory Burmistrza Szczucina 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SIPIOR Jan zgłoszony przez KWW JANA SIPIORA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10707. 

3. Karty do głosowania wydano 5109 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5105 wyborców, co 

stanowi 47,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3559 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Miasto Tarnów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 36. 

Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CIEPIELA Roman Stefan zgłoszony przez KKW 

PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 88844, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 38861 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38848 wyborców, co 

stanowi 43,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 22398 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Tuchów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 38. 

Wybory Burmistrza Tuchowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała MARSZAŁEK Magdalena zgłoszona przez KWW MAGDALENY 

MARSZAŁEK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14313. 

3. Karty do głosowania wydano 6347 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6345 wyborców, co 

stanowi 44,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3992 głosy ważne. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Wierzchosławice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 41. 

Wybory Wójta Gminy Wierzchosławice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MRÓZ Andrzej zgłoszony przez KWW ANDRZEJA MROZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8705. 

3. Karty do głosowania wydano 4505 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4503 wyborców, co 

stanowi 51,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2527 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Wojnicz 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 42. 

Wybory Burmistrza Wojnicza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BĄK Tadeusz Władysław zgłoszony przez KWW TADEUSZA BĄKA 

NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10824. 

3. Karty do głosowania wydano 5900 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5899 wyborców, co 

stanowi 54,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3097 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

  



  

 

Gmina Żabno 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 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, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 88 kandydatów zgłoszonych przez 64 komitety wyborcze. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1261294 osób, w tym 149 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 658674 osobom, w tym 100 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 658456 wyborców, 

to jest 52,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 653406, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5050, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 2725, to jest 53,96%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 2325, to jest 46,04%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 



  

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 32 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 44. 

Wybory Burmistrza Żabna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała HERDUŚ Marta Danuta zgłoszona przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15441. 

3. Karty do głosowania wydano 6331 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6331 wyborców, co 

stanowi 41,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3414 głosów ważnych. 
 

  

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie I 

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło 

 

 


