
 

m. Bytom 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bytomiu 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122223, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 53732 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 53652 osób, to jest 

43,90% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 51592, to jest 96,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2060, to jest 3,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 877, to jest 42,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1183, to jest 

57,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KW "WSPÓLNY BYTOM"; 

5) lista nr 19 KW NIEZALEŻNI; 

6) lista nr 20 KWW ANDRZEJA PANKA; 

7) lista nr 21 KWW BIS I DAMIANA BARTYLI. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25602; 

4) karty do głosowania wydano 11274 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11260; 



6) głosów ważnych oddano 10852; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STANISZEWSKI Michał Paweł; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARTKÓW Maciej Piotr; 

c) lista nr 20 ― KWW ANDRZEJA PANKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NAPIERAŁA Michał Zdzisław; 

d) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAJOWIAK Krzysztof Jan, 

 ― WAC Tomasz Maciej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23521; 

4) karty do głosowania wydano 10483 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10474; 

6) głosów ważnych oddano 10148; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STĘPIEŃ Joanna Krystyna, 

 ― GAWENDA Krzysztof Piotr; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PATOŃ Piotr Jerzy; 

c) lista nr 20 ― KWW ANDRZEJA PANKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BULA Piotr Marian; 

d) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEWICKI Michał; 



8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22847, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 10322 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10285; 

6) głosów ważnych oddano 9887; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIEDA Michał Jerzy, 

 ― MISIASZEK Michał Rafał; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANAS Mariusz Andrzej, 

 ― PAKOSZ Iwona Zyta; 

c) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILK Marek Stanisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25300; 

4) karty do głosowania wydano 10736 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10726; 

6) głosów ważnych oddano 10304; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOŁOSZ Mariusz Maciej, 

 ― NOWAK Grzegorz Janusz; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 



 ― PYRK Alfred Andrzej; 

c) lista nr 18 ― KW "WSPÓLNY BYTOM" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WĘŻYK Andrzej Janusz; 

d) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RABUS Robert Stanisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24953, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 10917 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10907; 

6) głosów ważnych oddano 10401; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRZEZINKA Jacek Piotr, 

 ― PRAJS Aleksandra Joanna; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GLATTE Michał Bolesław, 

 ― KĘDZIERSKI Andrzej; 

c) lista nr 21 ― KWW BIS I DAMIANA BARTYLI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUPIJAJ Tomasz Mariusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Gierałtowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Gierałtowice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9364, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5578 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5574 osób, to jest 

59,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5440, to jest 97,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 134, to jest 2,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 43, to jest 32,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91, to jest 

67,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radnym został wybrany: 

― KLAJS Paweł Tomasz, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radnym został wybrany: 



― TOMICZEK Artur Erwin, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCHCZYK Józef Adam, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Tatiana Joanna, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radną została wybrana: 

― CICHA-ROŻEK Janina Weronika, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 683; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 



6) głosów ważnych oddano 404; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZYK Marek Aleksander, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 697; 

4) karty do głosowania wydano 468 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOŁTYSEK Paweł Rafał, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657; 

4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― DRAŻYK Piotr Franciszek, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 670; 

4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEK Krzysztof Wiktor, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 



4) karty do głosowania wydano 319 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 

― SZARY Paweł Wiktor, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― BOTOR Michał Alfred, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radnym został wybrany: 

― SMORZ Damian, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZUDLAK Robert Henryk, 

z listy nr 21 KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 640, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radną została wybrana: 

― BAŁUSZYŃSKA Mirosława Magdalena, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJDA Daniel Stanisław, 

z listy nr 22 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT". 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10249; 

4) głosów ważnych oddano 9871; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCISZ Marek Ireneusz; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMBEK Waldemar Józef, 

 ― KOWOL Tomasz Michał; 

c) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCOL Mirosław Sławomir; 

d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LOSKA Eugeniusz Paweł; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Gliwice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miasta Gliwice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139606, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 70401 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 70283 osób, to jest 

50,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 69038, to jest 98,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1245, to jest 1,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 672, to jest 53,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 573, to jest 

46,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 18 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 33572, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 17619 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17600; 



6) głosów ważnych oddano 17264; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POTOCKA Ewa Maria; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MICHCZYŃSKI Adam Marek, 

 ― GOLISZEWSKI Zdzisław; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOWA Krystyna Wacława, 

 ― WALTER-ŁUKOWICZ Grażyna Oleńka, 

 ― TROCHIMOWICZ Jacek Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39029; 

4) karty do głosowania wydano 19950 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20023; 

6) głosów ważnych oddano 19717; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WYGODA Zbigniew Jacek, 

 ― CURYŁO Leszek; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TYLUTKO Tomasz Tadeusz, 

 ― MAJGIER Adam; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław, 

 ― NEUMANN Adam Marian, 



 ― KLECZKA Krzysztof Robert; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27145, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 11679 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11564; 

6) głosów ważnych oddano 11322; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― FILIPKOWSKA Agnieszka Urszula; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUCZEK Ryszard Stanisław, 

 ― BODZIOCH Gabriel Jan; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSZONAK Marek Jan, 

 ― KIEŁPIŃSKI Marcin Michał; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39860; 

4) karty do głosowania wydano 21153 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 21096; 

6) głosów ważnych oddano 20735; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz, 

 ― KUCZYŃSKA-BUDKA Katarzyna Bogna; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHMIELEWSKI Łukasz, 

 ― PROCEL Krzysztof Paweł; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskała 

3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLEJNIK Tadeusz, 

 ― WIECZOREK Piotr Gerard, 

 ― WRÓBLEWSKI Paweł Bronisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 



5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Kalety 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kaletach 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6716. 

3. Karty do głosowania wydano 3298 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3299 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3187, to jest 96,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 112, to jest 3,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 35, to jest 31,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 77, to jest 

68,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― SENDEL Ryszard Józef, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 



― NOWAK Irena Genowefa, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radnym został wybrany: 

― KLOZE Jerzy Franciszek, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGOCZ Krzysztof Sławomir, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― JEŻ Antoni, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― DRABIK Edward Mieczysław, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― PERZ Janina Weronika, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― ZŁOTOSZ Kazimierz Józef, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― PRZYBYŁA Barbara Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 608; 



4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPA Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― BROL Michał Józef, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLNIK Dawid Karol, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 637; 

4) karty do głosowania wydano 317 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― MIROWSKI Zygmunt Gerard, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― RUPIK Alojzy Franciszek, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― POTEMPA Mirosława Aleksandra, 

z listy nr 24 KWW SKUTECZNI DLA KALET. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 



7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11666; 

4) głosów ważnych oddano 11040; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHMIEL Adam Krzysztof; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GALIOS Lucjan Józef, 

 ― KROK Piotr Jan; 

c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ELWART Andrzej Jan; 

d) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PTAK Eugeniusz Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Knurów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Miasta Knurów 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29214. 

3. Karty do głosowania wydano 15028 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15018 osób, to jest 

51,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 14597, to jest 97,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 421, to jest 2,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 252, to jest 59,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 169, to jest 

40,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 21 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW; 

4) lista nr 22 KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA; 

5) lista nr 23 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

6) lista nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8593; 

4) karty do głosowania wydano 4727 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4725; 

6) głosów ważnych oddano 4603; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANDZIOR Maciej Bartłomiej; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUROWSKI Henryk Stanisław, 

 ― MAJ Ewelina Joanna; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZYDŁO Janusz Józef; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SURÓWKA Piotr Mirosław, 

 ― MACHULIK Joachim Antoni; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6706; 

4) karty do głosowania wydano 3419 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3415; 

6) głosów ważnych oddano 3305; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KALINOWSKI Leon Jerzy; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZUMILAS Jan Marian; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FURTAK Robert; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RZEPA Tomasz Łukasz, 

 ― KEMPA Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7368; 

4) karty do głosowania wydano 3496 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3495; 

6) głosów ważnych oddano 3387; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻAK Paweł; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOCHA Artur Tomasz; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PACH Jerzy Roman, 

 ― PORADA Andrzej Piotr; 

d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRUSZKA Marian; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6547; 

4) karty do głosowania wydano 3386 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3383; 

6) głosów ważnych oddano 3302; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZKATUŁA Paweł Sebastian, 

 ― DANIELAK Bogdan; 

b) lista nr 21 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FURGOŁ Jan Korneliusz; 

c) lista nr 22 ― KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― REJKOWICZ Leszek Aleksander; 



d) lista nr 24 ― KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TRZĘSIOK Jan Lucjan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 



1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15017; 

4) głosów ważnych oddano 14473; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUDZKI Stanisław Józef, 

 ― LEŚNIOWSKA Jolanta Zuzanna, 

 ― SOBIERAJSKI Adam Czesław; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAMS Dawid Adam, 

 ― STOLAREK Krzysztof Eugeniusz; 

c) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JURCZYGA Ewa, 

 ― GWIŻDŻ Włodzimierz Wojciech; 

d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HIBSZER Henryk; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 



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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 



Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Krupski Młyn 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Gminy Krupski Młyn 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2691. 

3. Karty do głosowania wydano 1589 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1586 osób, to jest 

58,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1546, to jest 97,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 2,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 8, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― SZATON Iwona Barbara, 

z listy nr 25 KWW FAIR PLAY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radną została wybrana: 

― ZIAJA Alicja, 

z listy nr 26 KWW DOBRY WYBÓR. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KISZKIS Jacek Roman, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― DAWYDZIK Artur Janusz, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― HUCZKO Bogdan, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUĆ Adam Sylwester, 



z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― MICHAŁEK Jolanta Bożena, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― SUFA Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― PĘCHERZ Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 70; 



7) radnym został wybrany: 

― KULAWIK Roman Andrzej, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPAŁA Marek Korneliusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― OCHMAN-SZYGUŁA Róża Maria, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― PILARSKI Edward Józef, 

z listy nr 25 KWW FAIR PLAY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUS Andrzej Damian, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― PANCHYRZ Herbert Franciszek, 

z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MŁYN. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11666; 

4) głosów ważnych oddano 11040; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHMIEL Adam Krzysztof; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GALIOS Lucjan Józef, 

 ― KROK Piotr Jan; 

c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ELWART Andrzej Jan; 

d) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PTAK Eugeniusz Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Miasteczko Śląskie 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5775. 

3. Karty do głosowania wydano 3309 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3310 osób, to jest 

57,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3217, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 16, to jest 17,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 77, to jest 

82,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHNEIDER Piotr Jan, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁOMIŃSKI Zbigniew Jan, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYSIK Krzysztof Marek, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― LISZKA Anna Maria, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― PARUZEL Marcin Rafał, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― RESPONDEK Tomasz Adam, 



z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― BOINO Roman Piotr, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― LUKOSZ-KOWALSKA Irena Barbara, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― ZOK Dariusz Gerard, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 192; 



7) radnym został wybrany: 

― PAWLAK Paweł Łukasz, 

z listy nr 26 KWW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWY Damian Joachim, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― BRAMOWSKI Andrzej Franciszek, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radną została wybrana: 

― ŚLIWA Agata Jadwiga, 

z listy nr 25 KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOWRONEK Bogdan Marek, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Wojciech Stefan, 

z listy nr 24 KWW „WSPÓLNA GMINA”. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11666; 

4) głosów ważnych oddano 11040; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHMIEL Adam Krzysztof; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GALIOS Lucjan Józef, 

 ― KROK Piotr Jan; 

c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ELWART Andrzej Jan; 

d) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PTAK Eugeniusz Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Ożarowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Ożarowice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4667. 

3. Karty do głosowania wydano 2755 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2755 osób, to jest 

59,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2660, to jest 96,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 95, to jest 3,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 29, to jest 30,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

69,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSKAŁA Tomasz Paweł, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― DRUŻYŃSKA Anna Janina, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHOŃ Piotr Krzysztof, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSZYŃSKI Tomasz, 

z listy nr 26 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― TAFIL Piotr Ryszard, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIBIŃSKI Zenon Jan, 



z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― KOCOT Renata Elżbieta, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 

― KABUS Jadwiga Agata, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― WIDERA Elżbieta Monika, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 178; 



7) radną została wybrana: 

― BĄBIK Joanna Edwarda, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― WITKOWSKI Krzysztof Janusz, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERNIKARZ Marian Józef, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― PUZA Janusz Rafał, 

z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 



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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŁUŻA Wojciech Przemysław, 

z listy nr 24 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 

― KUBICA Anna Ewa, 

z listy nr 23 KW INICJATYWA OBYWATELSKA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8184; 

4) głosów ważnych oddano 7762; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Sebastian Jan; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZAPLA Jarosław; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOSMALA Krystyna Zdzisława; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 



 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Pilchowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy Pilchowice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3462. 

3. Karty do głosowania wydano 1856 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1851 osób, to jest 

53,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1819, to jest 98,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 1,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 5, to jest 15,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

84,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 4, nr 5, 

nr 6, nr 7, nr 10, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 833; 

4) karty do głosowania wydano 494 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493; 

6) głosów ważnych oddano 481; 

7) radną została wybrana: 

― FOIT Ingrida Irena, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radną została wybrana: 



― KOPRJANIUK Bożena Maria, 

z listy nr 24 KWW NASZA KUŹNIA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BOBEK Roland Ryszard, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BERNACISKO Maria Danuta, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIUPKE Piotr Tadeusz, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MOSIĄDZ-KRAMORZ Agata, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WANICZEK Krzysztof Sylwester, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWOL Walter Józef, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYŁA Krzysztof Konrad, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RUSIN Józef Juliusz, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSIOLIK Krzysztof Marcin, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 533; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 320; 



7) radnym został wybrany: 

― CIUKAJ Sylwester Tadeusz, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KURZAL Jerzy Józef, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HAYDUK Arkadiusz Jan, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SUCHECKA Genowefa Aniela, 

z listy nr 23 KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10249; 

4) głosów ważnych oddano 9871; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCISZ Marek Ireneusz; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMBEK Waldemar Józef, 

 ― KOWOL Tomasz Michał; 

c) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCOL Mirosław Sławomir; 

d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LOSKA Eugeniusz Paweł; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 



5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Pyskowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pyskowicach 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13936, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 6896 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6896 osób, to jest 

49,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6740, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 156, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 37, to jest 23,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 119, to jest 

76,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 976; 

4) karty do głosowania wydano 464 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radną została wybrana: 

― LENEK Sylwia Dorota, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 987; 

4) karty do głosowania wydano 558 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559; 

6) głosów ważnych oddano 551; 



7) radnym został wybrany: 

― ŁAPUCHA Krzysztof Romuald, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 977; 

4) karty do głosowania wydano 524 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― BONK Robert, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 949, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 457 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 457; 

6) głosów ważnych oddano 438; 

7) radną została wybrana: 

― BERDA Justyna Maria, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 481 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radną została wybrana: 

― DROZD Jolanta Alina, 



z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 881; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― OWCZAREK Andrzej Wojciech, 

z listy nr 26 KWW ANDRZEJ OWCZAREK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― WITEK Marek Adam, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 890; 

4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

6) głosów ważnych oddano 452; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAFRAŃSKI Tadeusz Aleksander, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 930; 



4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― OBŁĄK Waldemar Józef, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 829; 

4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Andrzej, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 887; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― DROBNICKI Marek Zbigniew, 

z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 910; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 354; 

7) radnym został wybrany: 

― SYGIDUS Jacek Marek, 



z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 923; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― WITOWSKA Barbara, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 906; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radnym został wybrany: 

― KUPSKI Błażej, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1068; 

4) karty do głosowania wydano 713 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 713; 

6) głosów ważnych oddano 696; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAGAŁA Bogusław Józef, 

z listy nr 24 KWW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA 

PYSKOWIC”. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 



Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6892; 

4) głosów ważnych oddano 6606; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



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

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― URBAŃSKA Krystyna Regina; 

b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SMYL Anna Izabela; 

c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― AWRAMIENKO Jacek Jakub; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 



 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Radzionków 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Miasta Radzionków 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13313. 

3. Karty do głosowania wydano 7384 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7386 osób, to jest 

55,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7239, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 147, to jest 1,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 41, to jest 27,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 106, to jest 

72,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 837; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMOL Jacek Marian, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radną została wybrana: 

― NIEDŹWIECKA Aneta Renata, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828; 

4) karty do głosowania wydano 476 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 

6) głosów ważnych oddano 473; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEREMETA Grzegorz, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1021; 

4) karty do głosowania wydano 655 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 655; 

6) głosów ważnych oddano 650; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBÓR Piotr Jan, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 910; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRYGA Karol Marek, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 882; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 472; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Ludomir, 



z listy nr 25 KW RTSK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 904; 

4) karty do głosowania wydano 491 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEMBAŁA Marian, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 929; 

4) karty do głosowania wydano 575 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 583; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIA Klaudiusz Remigiusz, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 

4) karty do głosowania wydano 432 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radną została wybrana: 

― PLUSKOTA Urszula Krystyna, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 825; 

4) karty do głosowania wydano 489 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 478; 



7) radnym został wybrany: 

― HAJDA Andrzej Stanisław, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 970; 

4) karty do głosowania wydano 605 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 604; 

6) głosów ważnych oddano 599; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDA Stefan Krystian, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 932; 

4) karty do głosowania wydano 607 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 607; 

6) głosów ważnych oddano 597; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBOR Wojciech Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW NASZ RADZIONKÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1118; 

4) karty do głosowania wydano 676 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 676; 

6) głosów ważnych oddano 661; 

7) radnym został wybrany: 

― STRZELCZYK Krystian Piotr, 

z listy nr 25 KW RTSK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 819; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMCZYK Dawid Piotr, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 810; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radną została wybrana: 

― SITARZ Weronika Maria, 

z listy nr 23 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7371; 

4) głosów ważnych oddano 7061; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― UCHAŃSKI Jan; 

b) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GWÓŹDŹ Kazimierz Stanisław, 

 ― WYSYPOŁ Dariusz Leszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Rudziniec 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Rudziniec 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8020. 

3. Karty do głosowania wydano 4168 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4167 osób, to jest 

51,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4094, to jest 98,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 73, to jest 1,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 13, to jest 17,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest 

82,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― TARGOWSKI Henryk Kazimierz, 

z listy nr 23 KWW HENRYKA TARGOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

6) głosów ważnych oddano 391; 

7) radnym został wybrany: 



― FALFASIŃSKI Tomasz Piotr, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― STOCHAJ Magdalena Alicja, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― BÖHM Sebastian Gerard, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRZYK Łukasz Piotr, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― GABRYSIAK Sabina Irena, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― KANCY Sebastian, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 481 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 474; 

7) radną została wybrana: 

― BUCHER Agnieszka Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 694; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― LUKOSZEK Kinga Katarzyna, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 



4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŁUŻA Sebastian Marcin, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radną została wybrana: 

― RICHTER Ewa Barbara, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― LISOK Joachim Józef, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 663; 

4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radną została wybrana: 

― SZTYRC Ewa Maria, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZOŁTYSIK Andrzej Manfred, 

z listy nr 22 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 741; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― STRÓJWĄS Mariusz, 

z listy nr 21 KWW „PO STRONIE MIESZKAŃCÓW”. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 



7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8378; 

4) głosów ważnych oddano 7872; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FREJNO Andrzej Marcin, 

 ― HOSZ Andrzej Wojciech; 

b) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRUCZEK Józef Maksymilian; 

c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYMOŃSKA Teresa Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 



 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Sośnicowice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sośnicowicach 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6888. 

3. Karty do głosowania wydano 3908 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3909 osób, to jest 

56,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3822, to jest 97,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 87, to jest 2,23% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 14, to jest 16,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

83,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― MUSIOŁ Irena, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― MARGOŚ-LISIK Anna Elżbieta, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― HOSZ Brygida Teresa, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― GARBACZ Rafał Michał, 

z listy nr 21 KWW EWY WALICZEK - SOŚNICOWICE NASZ DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSIK Klaudiusz Szczepan, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLDMAN Henryk, 



z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radną została wybrana: 

― TISCHBIEREK Lucyna, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radną została wybrana: 

― JĘDRZYCA-SKOBERLA Dorota Agnieszka, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― WIADERNY Andrzej Stanisław, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 



7) radną została wybrana: 

― LEDWOŃ Sonia Maria, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radną została wybrana: 

― WOSIEK Małgorzata Maria, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radną została wybrana: 

― FRANIK Aleksandra Alicja, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― WILCZEK Bernard Józef, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radną została wybrana: 

― BARGIEL Regina, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588; 

4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― GLAGLA Józef Walter, 

z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8378; 

4) głosów ważnych oddano 7872; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FREJNO Andrzej Marcin, 

 ― HOSZ Andrzej Wojciech; 

b) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRUCZEK Józef Maksymilian; 

c) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYMOŃSKA Teresa Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Świerklaniec 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Gminy Świerklaniec 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9654. 

3. Karty do głosowania wydano 5440 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5428 osób, to jest 

56,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5302, to jest 97,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 126, to jest 2,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 17, to jest 13,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 109, to jest 

86,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 317; 

7) radnym został wybrany: 

― WASĄŻNIK Jarosław Piotr, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYSKO Jacek Krzysztof, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWY Jerzy Antoni, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 767; 

4) karty do głosowania wydano 473 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

6) głosów ważnych oddano 459; 

7) radnym został wybrany: 

― WYLĘŻEK Łukasz Adam, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― KANIA Tomasz Łukasz, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radnym został wybrany: 

― FLAKUS Kazimierz Jerzy, 



z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 680; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― LEDWOŃ Tadeusz Stefan, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radną została wybrana: 

― BUBALIK Jolanta Anna, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 

4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― FRANCIK Adam Aleksander, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― NOLEWAJKA Michał Józef, 

z listy nr 25 KWW MAREK CYL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 703; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radną została wybrana: 

― DOMOGAŁA Izabela Małgorzata, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 663; 

4) karty do głosowania wydano 400 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

6) głosów ważnych oddano 390; 

7) radnym został wybrany: 

― BACIK Mirosław Florian, 

z listy nr 26 KWW STRAŻACY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 672; 

4) karty do głosowania wydano 402 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 397; 

7) radnym został wybrany: 

― BACIK Wojciech Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― WAJS Eugeniusz Paweł, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― JARKA Zbigniew Gabriel, 

z listy nr 23 KWW DOMOGAŁA-FLAKUS-GERLICH-ŁĘŻAK-NOWAK-

ŻMUDA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8184; 

4) głosów ważnych oddano 7762; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Sebastian Jan; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZAPLA Jarosław; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOSMALA Krystyna Zdzisława; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Tarnowskie Góry 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47703. 

3. Karty do głosowania wydano 25151 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25128 osób, to jest 

52,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24517, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 611, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 342, to jest 55,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 269, to jest 

44,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 23 KW NASZ SAMORZĄD; 

4) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14695; 

4) karty do głosowania wydano 7161 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7156; 

6) głosów ważnych oddano 6962; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚLEPACZUK Jarosław, 

 ― KRÓL-SKOWRON Aleksandra Dorota; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRZĘDA Mirosław Jerzy, 

 ― MATEJA Mirosław Norbert; 

c) lista nr 24 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TUSZYŃSKA Jolanta, 

 ― MROZEK Robert Marek, 

 ― WARDA Dariusz Robert; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16527; 

4) karty do głosowania wydano 9428 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9415; 

6) głosów ważnych oddano 9222; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZĘSNY Piotr, 

 ― WOJEWODZIC Janusz Piotr; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GĘBKA Jan Andrzej, 

 ― KUPNY Mariusz Paweł; 

c) lista nr 24 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZECH Arkadiusz Jerzy, 

 ― KOWALSKI Feliks Wojciech, 

 ― ZIENTKOWSKI Stefan Jan, 

 ― KOSMAŁA Justyna Ewa; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16481; 

4) karty do głosowania wydano 8562 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8557; 

6) głosów ważnych oddano 8333; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GARUS Łukasz Rafał; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚNIETKA Janusz Tadeusz, 

 ― KOMENDERSKI Andrzej Józef; 

c) lista nr 23 ― KW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PORADA Marek Leszek; 

d) lista nr 24 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKRABACZEWSKI Piotr Józef, 

 ― NOWAK Franciszek Andrzej, 

 ― PIEGZA Beata Barbara, 

 ― WOLNIK Adrian Oskar; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16598; 

4) głosów ważnych oddano 16191; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CICHOSZ Przemysław Krzysztof; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OŻGA Maria Jolanta, 

 ― PIASECKI Krzysztof Jacek; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 



 ― ŁOZIŃSKI Krzysztof Henryk, 

 ― MRACHACZ Paweł Józef, 

 ― SPOROŃ Michał Krzysztof; 

d) lista nr 22 ― KW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TORBUS Stanisław Maciej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8554; 

4) głosów ważnych oddano 8316; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― OLEŚ Monika Katarzyna; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRYC Jan; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MORAWIEC Adam Krzysztof; 

d) lista nr 22 ― KW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MALIGŁÓWKA Artur Damian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 



5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 



6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Toszek 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Miejskiej w Toszku 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7401. 

3. Karty do głosowania wydano 3913 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3912 osób, to jest 

52,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3829, to jest 97,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 83, to jest 2,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 19, to jest 22,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 64, to jest 

77,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 496; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― BROMMER Teresa Maria, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― WALOSZEK Roman Rafał, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 



3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― LAKSA Ewald Antoni, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 684; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radną została wybrana: 

― WAWRZYNOSEK Sylwia Barbara, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― DYAS Arkadiusz Michał, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radną została wybrana: 

― CEBULA Sylwia Beata, 



z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KONIECZNY Adam Paweł, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 645; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABELUS Krzysztof Bernard, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― WRAZIDŁO Andrzej Józef, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 221; 



7) radnym został wybrany: 

― KUCHARCZYK Rafał Henryk, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― INGLOT Tadeusz Franciszek, 

z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA KLONKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBIERNIK Tadeusz Janusz, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― CHWAŁ Łukasz Marcin, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 500; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radną została wybrana: 

― KALUS Ewa Maria, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― KRZEPISZ Magdalena Katarzyna, 

z listy nr 22 KWW ZIEMIA TOSZECKA. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6014; 

4) głosów ważnych oddano 5656; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUREK Andrzej Mieczysław, 

 ― WOJTOWICZ Adam Krzysztof; 

b) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZARZYCKI Jacek Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 



 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Tworóg 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Gminy Tworóg 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5531. 

3. Karty do głosowania wydano 2715 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2717 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2666, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 17, to jest 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

66,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― POTEMPA Marcin Hubert, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 



― RABCZYŃSKA Kornelia Małgorzata, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― GERLICH Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 601; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBANIA Jan Józef, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― GŁOWACKA Renata Maria, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 



6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― WANDZIK Adam Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― MIKA Regina Monika, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― ELWART Danuta Kwiryna, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― CZIERPKA Beata Maria, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 



4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― JARUSZOWIEC Piotr Krzysztof, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁUCZAK Marian Edward, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radną została wybrana: 

― PRYK Iwona Urszula, 

z listy nr 25 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― GRZELAK Anna Elżbieta, 

z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― CYBA Kornelia Renata, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 



15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― SUS Lucjan Teodor, 

z listy nr 24 KWW INICJATYWA DLA GMINY TWORÓG. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 



3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11666; 

4) głosów ważnych oddano 11040; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHMIEL Adam Krzysztof; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GALIOS Lucjan Józef, 

 ― KROK Piotr Jan; 

c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ELWART Andrzej Jan; 

d) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PTAK Eugeniusz Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 



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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Wielowieś 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Gminy Wielowieś 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4502. 

3. Karty do głosowania wydano 1964 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1963 osób, to jest 

43,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1921, to jest 97,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 42, to jest 2,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 9, to jest 21,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

78,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― RZEPA Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 



― KLUBA Marek Franciszek, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― SMARUŃ Rafał Antoni, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― REWKOWSKI Tomasz, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― GORYCZKA Marek Andrzej, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIBIŃSKI Janusz Oktawian, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― PYKA Adrian Józef, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― MUSIAŁEK Izabela Maria, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― KREMZER Marek Janusz, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 



― PALLACH Klaudia Anna, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― JENDRYSIK Artur Paweł, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Arkadiusz Stanisław, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIOŁEK Manfred Jan, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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



6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOPEK Stefan Józef, 

z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― SZYGUŁA Renata Magdalena, 

z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875. 

3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1213, to jest 58,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest 

41,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 



7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ; 

4) lista nr 19 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"; 

5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6014; 

4) głosów ważnych oddano 5656; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUREK Andrzej Mieczysław, 

 ― WOJTOWICZ Adam Krzysztof; 

b) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZARZYCKI Jacek Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

m. Zabrze 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Miasta Zabrze 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130161. 

3. Karty do głosowania wydano 53531 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 53601 osób, to jest 

41,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 52117, to jest 97,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1484, to jest 2,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 798, to jest 53,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 686, to jest 

46,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 18 KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK; 

5) lista nr 19 KW LEPSZE ZABRZE. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31761; 

4) karty do głosowania wydano 11691 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11690; 

6) głosów ważnych oddano 11395; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLICHWER Tomasz Andrzej, 

 ― OLEJNICZAK Grzegorz Leonard, 

 ― CIEŚLA Alojzy Maciej; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKISCH Sebastian Ryszard; 

c) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIENCHOR Joachim, 

 ― BIENIEK Janusz Józef; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31250; 

4) karty do głosowania wydano 13770 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13857; 

6) głosów ważnych oddano 13485; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAU Marian Eugeniusz, 

 ― HARASIMOWICZ Adam Damian; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― REISS Ferdynand Wilhelm; 

c) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LEWANDOWSKI Krzysztof, 

 ― CHRZĘSTEK-BAR Łucja Katarzyna; 

d) lista nr 19 ― KW LEPSZE ZABRZE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRYGIEL Rafał Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35345; 

4) karty do głosowania wydano 14662 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14656; 

6) głosów ważnych oddano 14230; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLICHWER Mariola Magdalena, 

 ― JUROSZEK Przemysław Dawid; 

b) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DZIĘBOWSKI Sebastian; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ILEWSKI Adam, 

 ― TUREK Grzegorz; 

d) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria, 

 ― JONECKO Krystian Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31805; 

4) karty do głosowania wydano 13408 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13398; 

6) głosów ważnych oddano 13007; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUPNIEWSKA Agnieszka Małgorzata, 

 ― POTYKA Urszula Teresa; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORÓWKA Borys Aleksander; 



c) lista nr 18 ― KWW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WALERJAŃSKI Dariusz; 

d) lista nr 19 ― KW LEPSZE ZABRZE uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻBIKOWSKI Kamil Piotr, 

 ― LUBOWIECKI Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 210356; 

4) głosów ważnych oddano 199748; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOLON Maciej Paweł, 

 ― KOSZUTSKA Urszula Magdalena, 

 ― KOPEL Marek Stanisław; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KANDZIORA Rafał, 

 ― NOWAK Alina Edyta, 

 ― ISKANIN Dariusz Jarosław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 

gm. Zbrosławice 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 

1) do 167 rad gmin, z tego: 

a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 17 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego: 

1) 2825 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 397 radnych rad powiatów; 

3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych. 

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



6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1890 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów 

wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1890 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest 

55,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2809, to jest 25,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest 

74,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 159 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach 

kandydatów przez 133 komitety wyborcze. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Wybrano 935 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest 

51,14% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 17768, to jest 50,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to jest 

49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 397 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest 

54,53% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 19120, to jest 50,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18728, to jest 

49,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 83 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1377 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 45 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 123. 

Wybory do Rady Gminy Zbrosławice 



Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12348, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5902 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5899 osób, to jest 

47,77% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5752, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 147, to jest 2,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 45, to jest 30,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 102, to jest 

69,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 994, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 533 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 533; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radną została wybrana: 

― RESPONDEK Karina Maria, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1149; 

4) karty do głosowania wydano 638 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 631; 

7) radnym został wybrany: 



― TOPÓR Wiesław, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRA Harald Jan, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBIK Rafał Feliks, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 874; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radną została wybrana: 

― DZIEMBA Justyna Maria, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1070; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 



6) głosów ważnych oddano 534; 

7) radnym został wybrany: 

― MINKUS Marek Jan, 

z listy nr 27 KWW MARKA MINKUS. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKUŁA Łukasz Tomasz, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTKA Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radnym został wybrany: 

― FELS Jan Zygfryd, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 694; 



4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 355; 

7) radnym został wybrany: 

― APLIK Klaudiusz Henryk, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 968; 

4) karty do głosowania wydano 550 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 

6) głosów ważnych oddano 526; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALIK Norbert Jeremiasz, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 356; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYGUŁA Alojzy Antoni, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECZKA Joachim Jan, 

z listy nr 23 KWW CZAS ZMIAN. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 952; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁACZEK Grzegorz Wojciech, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 986; 

4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 448; 

7) radną została wybrana: 

― TABAKA Kamila Agnieszka, 

z listy nr 24 KWW DALEJ DO PRZODU. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109994. 

3. Karty do głosowania wydano 58316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58275 osób, to jest 

52,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 55954, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2321, to jest 3,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 1098, to jest 47,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1223, to jest 

52,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA SAMORZĄDU; 

4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG; 

5) lista nr 20 KW PRZYMIERZE ŚLĄSKIE; 

6) lista nr 21 KW INICJATYWA OBYWATELSKA; 

7) lista nr 22 KW NASZ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5902; 

4) głosów ważnych oddano 5584; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SYKOSZ Anna Irena; 

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

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MĄCZYŃSKI Maciej Przemysław; 

c) lista nr 21 ― KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TRZĘSIOK Krystyna; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465. 

3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest 

52,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 27085, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to jest 

75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193; 

4) głosów ważnych oddano 242779; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CABAN Renata Wiesława, 

 ― GZIK Marek Krzysztof, 

 ― BIEDA Halina Maria, 

 ― EKKERT Lucyna Iwona; 

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

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, 

 ― KOWALSKI Bartłomiej Leszek, 

 ― KUBICA Józef Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski  



 


