m. Bieruń

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 2.
Wybory do Rady Miejskiej w Bieruniu

Oddział 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15375.
Karty do głosowania wydano 8623 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8620 osób, to jest
56,07% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 8418, to jest 97,66% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 202, to jest 2,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 54, to jest 26,73% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 148, to jest
73,27% 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 1342;
4) karty do głosowania wydano 793 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 794;
6) głosów ważnych oddano 767;
7) radną została wybrana:
― PANEK-BRYŁA Barbara Maria,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1189;
4) karty do głosowania wydano 728 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 728;
6) głosów ważnych oddano 709;
7) radnym został wybrany:
― ANDREJCZUK Edward,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 954;
4) karty do głosowania wydano 349 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349;
6) głosów ważnych oddano 346;
7) radnym został wybrany:
― CZAPIEWSKI Dariusz Paweł,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861;
4) karty do głosowania wydano 477 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476;
6) głosów ważnych oddano 468;
7) radnym został wybrany:
― ŚWIERKOSZ Piotr Bogdan,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1235;
4) karty do głosowania wydano 741 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 741;
6) głosów ważnych oddano 716;
7) radnym został wybrany:
― NYGA Marcin Jerzy,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1250;
4) karty do głosowania wydano 756 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 756;
6) głosów ważnych oddano 737;
7) radnym został wybrany:
― BOBLA Walenty Jan,

z listy nr 23

KWW KRYSTIANA GRZESICY.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1043;
4) karty do głosowania wydano 637 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 636;
6) głosów ważnych oddano 626;
7) radną została wybrana:
― SITKO Maria Paulina,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 956;
4) karty do głosowania wydano 471 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471;
6) głosów ważnych oddano 461;
7) radnym został wybrany:
― GERYCKI Damian Leszek,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1066;
4) karty do głosowania wydano 565 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 565;
6) głosów ważnych oddano 556;
7) radnym został wybrany:
― JURECKI Stanisław Jan,
z listy nr 27
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK".
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1050;
4) karty do głosowania wydano 583 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 583;
6) głosów ważnych oddano 563;

7) radną została wybrana:
― GROSMAN Natalia Ewelina,
z listy nr 24
KWW TOMASZA NYGI.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 916;
4) karty do głosowania wydano 414 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413;
6) głosów ważnych oddano 402;
7) radną została wybrana:
― DEMSKA-FURGAŁ Agnieszka Anna,
z listy nr 24
KWW TOMASZA NYGI.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 867;
4) karty do głosowania wydano 486 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 487;
6) głosów ważnych oddano 479;
7) radną została wybrana:
― WRÓBEL Krystyna Maria,
z listy nr 23
KWW KRYSTIANA GRZESICY.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 964;
4) karty do głosowania wydano 624 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 624;
6) głosów ważnych oddano 617;
7) radnym został wybrany:
― MOKRY Jarosław Paweł,
z listy nr 27
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK".
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782;
4) karty do głosowania wydano 480 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477;
6) głosów ważnych oddano 467;
7) radnym został wybrany:
― MAGIERA Walenty Krzysztof,
z listy nr 26
KW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BIERUNIA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 900;
4) karty do głosowania wydano 519 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520;
6) głosów ważnych oddano 504;
7) radnym został wybrany:
― PYDA Tomasz,
z listy nr 26
KW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BIERUNIA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46229.
3. Karty do głosowania wydano 27141 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27093 osób, to jest
58,61% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25976, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1117, to jest 4,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 592, to jest 53,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest
47,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 18
KWW POROZUMIENIE - SBL;
3) lista nr 19
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK";
4) lista nr 20
KWW PWS;
5) lista nr 21
KW ŚPR.
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) 8618;
4) głosów ważnych oddano 8202;
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:
― BARON Andrzej Stanisław;
b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CHAJDAS Kazimierz Czesław;
c) lista nr 19 ― KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK" uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MATEJA Konrad Szczepan;
d) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MACIOŁ Sebastian Artur,
― WYDERKA-DYJECIŃSKA Agnieszka Joanna;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Bojszowy

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 5.
Wybory do Rady Gminy Bojszowy

Oddział 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6060.
Karty do głosowania wydano 3992 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3997 osób, to jest
65,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3923, to jest 98,15% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 1,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 18, to jest 24,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 56, to jest
75,68% 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 512;
4) karty do głosowania wydano 351 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355;
6) głosów ważnych oddano 345;
7) radną została wybrana:
― BIAŁOŻYT Urszula Julia,
z listy nr 23
KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381;
4) karty do głosowania wydano 249 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249;
6) głosów ważnych oddano 245;
7) radnym został wybrany:
― CZARNYNOGA Adam Marek,
z listy nr 23
KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374;
4) karty do głosowania wydano 268 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268;
6) głosów ważnych oddano 260;
7) radnym został wybrany:
― LYSKO Sebastian Fabian,
z listy nr 23
KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420;
4) karty do głosowania wydano 270 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270;
6) głosów ważnych oddano 269;
7) radnym został wybrany:
― DUŻY Marcin Paweł,
z listy nr 23
KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381;
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:
― LEJAWA Tomasz Michał,
z listy nr 23
KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337;
4) karty do głosowania wydano 233 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233;
6) głosów ważnych oddano 225;
7) radną została wybrana:
― KNOPEK Krystyna Anna,

z listy nr 22

KWW GWS.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456;
4) karty do głosowania wydano 307 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307;
6) głosów ważnych oddano 302;
7) radnym został wybrany:
― ROKOWSKI Andrzej Michał,
z listy nr 22
KWW GWS.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376;
4) karty do głosowania wydano 207 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209;
6) głosów ważnych oddano 205;
7) radnym został wybrany:
― HORST Roman Eugeniusz,
z listy nr 22
KWW GWS.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309;
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:
― WAWRZYCZEK Janusz Walenty,
z listy nr 24
KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI".
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409;
4) karty do głosowania wydano 258 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258;
6) głosów ważnych oddano 254;

7) radnym został wybrany:
― KUMOR Marek Józef,
z listy nr 22
KWW GWS.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395;
4) karty do głosowania wydano 258 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257;
6) głosów ważnych oddano 255;
7) radnym został wybrany:
― JASIŃSKI Krzysztof Grzegorz,
z listy nr 23
KWW GMINA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304;
4) karty do głosowania wydano 214 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214;
6) głosów ważnych oddano 205;
7) radnym został wybrany:
― MRZYK Łukasz Andrzej,
z listy nr 24
KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI".
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342;
4) karty do głosowania wydano 215 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215;
6) głosów ważnych oddano 213;
7) radnym został wybrany:
― KOTAS Grzegorz Józef,
z listy nr 24
KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI".
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504;
4) karty do głosowania wydano 331 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331;
6) głosów ważnych oddano 327;
7) radnym został wybrany:
― KOMANDERA Krzysztof Tadeusz,
z listy nr 24
KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI".
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 560;
4) karty do głosowania wydano 374 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374;
6) głosów ważnych oddano 368;
7) radnym został wybrany:
― OROCZ Mariusz Krzysztof,
z listy nr 24
KWW KRZYSZTOFA KOMANDERA ,,NIEZALEŻNI".

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46229.
3. Karty do głosowania wydano 27141 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27093 osób, to jest
58,61% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25976, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1117, to jest 4,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 592, to jest 53,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest
47,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 18
KWW POROZUMIENIE - SBL;
3) lista nr 19
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK";
4) lista nr 20
KWW PWS;
5) lista nr 21
KW ŚPR.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11119;
4) głosów ważnych oddano 10763;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MAGIERA-MOLENDOWSKA Helena Julianna,
― PIEKORZ Marek Augustyn;
b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOSMA Marcin Michał;
c) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BEDNORZ Bernard Czesław,
― KŁYK Czesław Augustyn,
― KUBICA Anna Katarzyna;
d) lista nr 21 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOMENDERA Henryk Franciszek;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

gm. Chełm Śląski

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 9.
Wybory do Rady Gminy Chełm Śląski

Oddział 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4503.
Karty do głosowania wydano 2769 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2769 osób, to jest
61,49% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2709, to jest 97,83% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,17% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 21, to jest 35,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest
65,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, 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 390;
4) karty do głosowania wydano 246 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;
6) głosów ważnych oddano 243;
7) radną została wybrana:
― JANOTA Maria,
z listy nr 25
KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282;
4) karty do głosowania wydano 157 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157;
6) głosów ważnych oddano 150;
7) radnym został wybrany:

― LOSKO Dariusz Marek,
z listy nr 23
KWW "KONTYNUACJA".
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― BROMBOSZCZ Aneta Teresa,
z listy nr 23
KWW "KONTYNUACJA".
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356;
4) karty do głosowania wydano 228 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228;
6) głosów ważnych oddano 224;
7) radnym został wybrany:
― KONOWSKI Bogdan Józef,
z listy nr 23
KWW "KONTYNUACJA".
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321;
4) karty do głosowania wydano 202 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202;
6) głosów ważnych oddano 197;
7) radnym został wybrany:
― PYRCIK Alojzy Marian,
z listy nr 23
KWW "KONTYNUACJA".
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311;
4) karty do głosowania wydano 189 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189;
6) głosów ważnych oddano 179;
7) radnym został wybrany:
― GANOBIS Mariusz Roman,
z listy nr 22
KWW BEZPIECZNY CHEŁM ŚLĄSKI.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354;
4) karty do głosowania wydano 224 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224;
6) głosów ważnych oddano 219;
7) radnym został wybrany:
― MISTEREK Piotr Józef,
z listy nr 22
KWW BEZPIECZNY CHEŁM ŚLĄSKI.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343;
4) karty do głosowania wydano 218 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218;
6) głosów ważnych oddano 214;
7) radnym został wybrany:
― KOLNY Łukasz Andrzej,
z listy nr 22
KWW BEZPIECZNY CHEŁM ŚLĄSKI.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339;
4) karty do głosowania wydano 208 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208;
6) głosów ważnych oddano 204;
7) radnym został wybrany:
― ZAGÓRSKI Krzysztof Jan,
z listy nr 24
KWW "DOBRA GMINA".
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473;
4) karty do głosowania wydano 331 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331;
6) głosów ważnych oddano 327;
7) radną została wybrana:
― KULA Barbara Krystyna,

z listy nr 25

KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287;
4) karty do głosowania wydano 172 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;
6) głosów ważnych oddano 170;
7) radnym został wybrany:
― BUCHTA Henryk,
z listy nr 23
KWW "KONTYNUACJA".
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272;
4) karty do głosowania wydano 162 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;
6) głosów ważnych oddano 161;
7) radnym został wybrany:
― BUCHTA Tomasz Dominik,
z listy nr 25
KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281;
4) karty do głosowania wydano 181 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radnym został wybrany:
― CISOWSKI Marian Marceli,
z listy nr 23
KWW "KONTYNUACJA".
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223;
4) karty do głosowania wydano 113 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114;
6) głosów ważnych oddano 113;

7) radnym został wybrany:
― KUCZOWICZ Krzysztof Marek,
z listy nr 24
KWW "DOBRA GMINA".
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271;
4) karty do głosowania wydano 138 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137;
6) głosów ważnych oddano 130;
7) radnym został wybrany:
― GRABOWSKI Marian Andrzej,
z listy nr 25
KWW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46229.
3. Karty do głosowania wydano 27141 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27093 osób, to jest
58,61% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25976, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1117, to jest 4,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 592, to jest 53,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest
47,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 18
KWW POROZUMIENIE - SBL;
3) lista nr 19
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK";
4) lista nr 20
KWW PWS;
5) lista nr 21
KW ŚPR.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11119;
4) głosów ważnych oddano 10763;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MAGIERA-MOLENDOWSKA Helena Julianna,
― PIEKORZ Marek Augustyn;
b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOSMA Marcin Michał;
c) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BEDNORZ Bernard Czesław,
― KŁYK Czesław Augustyn,
― KUBICA Anna Katarzyna;
d) lista nr 21 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOMENDERA Henryk Franciszek;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Chorzów

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 4.
Wybory do Rady Miasta Chorzów

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 81119, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 39030 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38989 osób, to jest
48,06% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 37827, to jest 97,02% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1162, to jest 2,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 599, to jest 51,55% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 563, to jest
48,45% ogólnej liczby głosów nieważnych,
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 NIEZALEŻNY CHORZÓW;
5) lista nr 19
KW ŚPR.
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 22468, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 10272 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10264;

6) głosów ważnych oddano 9996;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOTALA Andrzej Jerzy,
― ŁAZIKIEWICZ Krzysztof Marek,
― ROLEDER Mariola Wiktoria,
― WEINDICH Marcin Tadeusz,
― KARPIŃSKA Bożena Stanisława;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― STĘPIEŃ Agnieszka,
― NOWAK Jacek Paweł;
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 17744, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 8654 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8646;
6) głosów ważnych oddano 8340;
7) 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:
― CIĘŻKOWSKI Wiesław Ryszard,
― ŠEVKOVIĆ Klaudiusz Mirosław,
― KRAWCZYK Tomasz Paweł,
― CZAJA Bartłomiej Mirosław;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRZAK Grzegorz Aleksander,
― MATYJASZCZYK Sebastian Edmund;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

głosowanie przeprowadzono;
liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23290;
karty do głosowania wydano 11539 osobom;
ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11534;
głosów ważnych oddano 11216;
komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― TABIN Barbara Łucja,
― SKÓRKA Jan Alojzy,
― OTTE Marek Andrzej,
― KOPEL Krzysztof Łukasz,
― SEKUŁA Magdalena;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― AHNERT Wojciech Tadeusz,
― PIECUCH Tomasz Leszek;
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 17617;
4) karty do głosowania wydano 8565 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8545;
6) głosów ważnych oddano 8275;
7) 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:
― MICHALIK Marcin Michał,
― KOŁODZIEJ Waldemar Andrzej,
― HILTAWSKA Halina Irena,
― MOTYKA Lech Zbigniew;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― BISKUP Bernadeta Cecylia;
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

m. Imielin

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 23.
Wybory do Rady Miasta Imielin

Oddział 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6591.
Karty do głosowania wydano 3874 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3872 osób, to jest
58,75% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3789, to jest 97,86% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 83, 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 35, to jest 42,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest
57,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym
zarejestrowano jednego kandydata.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 573;
4) karty do głosowania wydano 332 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 321;
7) radną została wybrana:
― PIWECKA Anna Dorota,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― PACWA Józef Gabriel,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555;
4) karty do głosowania wydano 323 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323;
6) głosów ważnych oddano 317;
7) radnym został wybrany:
― KASPERCZYK Dariusz Paweł,
z listy nr 23
KW ŚPR.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407;
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) radną została wybrana:
― CHMIELEWSKA Agnieszka Maria,
z listy nr 24
KWW KRZYSZTOFA HOCHUŁ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386;
4) karty do głosowania wydano 211 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211;
6) głosów ważnych oddano 207;
7) radnym został wybrany:
― KUBICA Zenon Bernard,
z listy nr 25
KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531;
4) karty do głosowania wydano 307 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307;
6) głosów ważnych oddano 302;
7) radnym został wybrany:
― KOTELA Ireneusz Marek,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422;
4) karty do głosowania wydano 250 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250;
6) głosów ważnych oddano 245;
7) radną została wybrana:
― BISKUPSKA Maria Magdalena,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490;
4) karty do głosowania wydano 310 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310;
6) głosów ważnych oddano 305;
7) radnym został wybrany:
― KAISER Tomasz Adam,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434;
4) karty do głosowania wydano 258 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258;
6) głosów ważnych oddano 252;
7) radną została wybrana:
― KUBICA-WOJTYRA Anna Elżbieta,
z listy nr 25
KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371;
4) karty do głosowania wydano 245 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;
6) głosów ważnych oddano 233;
7) radnym został wybrany:
― JURECKI Jan Paweł,

z listy nr 22

KWW JANA CHWIĘDACZA.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539;
4) karty do głosowania wydano 310 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310;
6) głosów ważnych oddano 302;
7) radną została wybrana:
― SZOLCZEWSKA Gabriela Maria,
z listy nr 25
KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491;
4) karty do głosowania wydano 296 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296;
6) głosów ważnych oddano 290;
7) radnym został wybrany:
― STASZEWSKI Dariusz Józef,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547;
4) karty do głosowania wydano 302 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302;
6) głosów ważnych oddano 294;
7) radnym został wybrany:
― ŚLIWKA Mariusz Grzegorz,
z listy nr 23
KW ŚPR.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433;
4) karty do głosowania wydano 263 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263;
6) głosów ważnych oddano 261;

7) radnym został wybrany:
― HAJDUCZEK Krzysztof Marek,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412;
4) karty do głosowania wydano 243 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242;
6) głosów ważnych oddano 240;
7) radnym został wybrany:
― HERICHT Tadeusz Franciszek,
z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46229.
3. Karty do głosowania wydano 27141 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27093 osób, to jest
58,61% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25976, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1117, to jest 4,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 592, to jest 53,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest
47,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 18
KWW POROZUMIENIE - SBL;
3) lista nr 19
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK";
4) lista nr 20
KWW PWS;
5) lista nr 21
KW ŚPR.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11119;
4) głosów ważnych oddano 10763;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MAGIERA-MOLENDOWSKA Helena Julianna,
― PIEKORZ Marek Augustyn;
b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOSMA Marcin Michał;
c) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BEDNORZ Bernard Czesław,
― KŁYK Czesław Augustyn,
― KUBICA Anna Katarzyna;
d) lista nr 21 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOMENDERA Henryk Franciszek;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Katowice

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 16.
Wybory do Rady Miasta Katowice

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 28
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229865, w tym 9 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 118406 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 118126 osób, to jest
51,39% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 115400, to jest 97,69% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2726, to jest 2,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1066, to jest 39,10% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1660, to jest
60,90% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 18
KW ŚPR;
4) lista nr 21
KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA.
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 57886;
4) karty do głosowania wydano 32148 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 32046;
6) głosów ważnych oddano 31537;
7) 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:
― MAŚNICA Tomasz Piotr,
― LEJMAN-GĄSKA Adam Tadeusz,
― BALA Beata Barbara,
― WARMUZ Andrzej Tadeusz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SKIBA Mariusz Piotr;
c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA uzyskała
2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRUPA Marcin Tomasz,
― PIECZYŃSKI Krzysztof Piotr;
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 40785;
4) karty do głosowania wydano 17899 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17885;
6) głosów ważnych oddano 17282;
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:
― DURAŁ Dawid Marek,
― GROLIK Patrycja Anna;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― BIAŁOWĄS Beata Iwona;
c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA uzyskała
2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― ŁYCZKO Dariusz Grzegorz,
― MAŃDOK Barbara Anna;
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 42513, w tym 4 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;
4) karty do głosowania wydano 22128 osobom, w tym 2 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 22077;
6) głosów ważnych oddano 21532;
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:
― MAKOWSKI Jarosław,
― BORKOWSKI Łukasz Marek;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIETRASZ Piotr Aleksander;
c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA uzyskała
2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SKOWRON Adam Janusz,
― SZPYRKA Tomasz 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 47054, w tym 3 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;
4) karty do głosowania wydano 24933 osobom, w tym 3 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 24859;
6) głosów ważnych oddano 24330;
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:
― WIECZOREK Magdalena Joanna,
― BIAŁAS Patryk Piotr;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

― MROWIEC Wiesław Piotr;
c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA uzyskała
3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PRONOBIS Borys Aleksander,
― ZAWADZKI Józef Antoni,
― KRAUS Krzysztof Eugeniusz;
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 41627, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;
4) karty do głosowania wydano 21298 osobom, w tym 2 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 21259;
6) głosów ważnych oddano 20719;
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:
― WNĘK Barbara Katarzyna,
― SZYMCZYK Adam Wojciech;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― PANEK Krystyna Zofia;
c) lista nr 21 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA uzyskała
2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BISKUPSKI Maciej Marek,
― STĘPIEŃ Damian Paweł;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Lędziny

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 50.
Wybory do Rady Miasta Lędziny

Oddział 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12863.
Karty do głosowania wydano 7368 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7351 osób, to jest
57,15% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 7198, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 153, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 34, to jest 22,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 119, to jest
77,78% 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 1240;
4) karty do głosowania wydano 793 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 791;
6) głosów ważnych oddano 781;
7) radną została wybrana:
― GŁOS Maria,
z listy nr 24
KWW KRYSTYNY WRÓBEL.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 807;
4) karty do głosowania wydano 480 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482;
6) głosów ważnych oddano 469;
7) radnym został wybrany:
― KOSTYRA Tomasz Karol,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764;
4) karty do głosowania wydano 457 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454;
6) głosów ważnych oddano 449;
7) radnym został wybrany:
― NORAS Bogusław Krzysztof,
z listy nr 24
KWW KRYSTYNY WRÓBEL.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1066;
4) karty do głosowania wydano 688 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 688;
6) głosów ważnych oddano 673;
7) radnym został wybrany:
― HANDY Hubert Janusz,
z listy nr 24
KWW KRYSTYNY WRÓBEL.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1087;
4) karty do głosowania wydano 691 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 691;
6) głosów ważnych oddano 681;
7) radnym został wybrany:
― WANOT Paweł Piotr,
z listy nr 25
KWW - HENRYK BARCIK.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 628;
4) karty do głosowania wydano 371 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371;
6) głosów ważnych oddano 364;
7) radną została wybrana:
― STOLECKA Bogumiła Maria,

z listy nr 24

KWW KRYSTYNY WRÓBEL.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 985;
4) karty do głosowania wydano 434 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434;
6) głosów ważnych oddano 417;
7) radnym został wybrany:
― ZIMNAL Sebastian,
z listy nr 22
KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 880;
4) karty do głosowania wydano 471 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470;
6) głosów ważnych oddano 456;
7) radną została wybrana:
― OSTROWSKA Elżbieta,
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 603;
4) karty do głosowania wydano 385 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385;
6) głosów ważnych oddano 377;
7) radnym został wybrany:
― URBAŃCZYK Edward Franciszek,
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 623;
4) karty do głosowania wydano 286 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286;
6) głosów ważnych oddano 283;

7) radnym został wybrany:
― DZIERŻAK Bogusław Julian,
z listy nr 24
KWW KRYSTYNY WRÓBEL.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1118;
4) karty do głosowania wydano 587 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585;
6) głosów ważnych oddano 574;
7) radnym został wybrany:
― KUCZEK Łukasz Janusz,
z listy nr 22
KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740;
4) karty do głosowania wydano 390 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390;
6) głosów ważnych oddano 382;
7) radnym został wybrany:
― INGRAM Tadeusz Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 817;
4) karty do głosowania wydano 513 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504;
6) głosów ważnych oddano 489;
7) radną została wybrana:
― WYSOCKA Anna Urszula,
z listy nr 24
KWW KRYSTYNY WRÓBEL.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841;
4) karty do głosowania wydano 511 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510;
6) głosów ważnych oddano 498;
7) radnym został wybrany:
― KOLNY Karol Bernard,
z listy nr 24
KWW KRYSTYNY WRÓBEL.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 664;
4) karty do głosowania wydano 311 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310;
6) głosów ważnych oddano 305;
7) radnym został wybrany:
― SIMONICZ Szymon Mateusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46229.
3. Karty do głosowania wydano 27141 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27093 osób, to jest
58,61% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25976, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1117, to jest 4,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 592, to jest 53,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 525, to jest
47,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 18
KWW POROZUMIENIE - SBL;
3) lista nr 19
KW STOWARZYSZENIA "PORĄBEK";
4) lista nr 20
KWW PWS;
5) lista nr 21
KW ŚPR.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7356;
4) głosów ważnych oddano 7011;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DUDEK Zofia Janina,
― CUBER Krystyna;
b) lista nr 18 ― KWW POROZUMIENIE - SBL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MANTAJ Jerzy Benedykt;
c) lista nr 20 ― KWW PWS uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SPYRA Marek Aureliusz,
― MAJER Marcin Dariusz;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Mysłowice

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 22.
Wybory do Rady Miasta Mysłowice

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 56754, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 31788 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 31718 osób, to jest
55,89% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 31058, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 660, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 379, to jest 57,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 281, to jest
42,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 18
KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ;
4) lista nr 19
KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.
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 12839;
4) karty do głosowania wydano 6191 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6179;
6) głosów ważnych oddano 5990;
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:
― GÓRNA Marta Ewa,
― KLIMAS Jacek;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― AUGUSTYN Zbigniew;
c) lista nr 18 ― KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHMIEL Wojciech Stanisław,
― STYCZEŃ Piotr Mirosław;
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 16533;
4) karty do głosowania wydano 9481 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9466;
6) głosów ważnych oddano 9278;
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:
― TOMANEK Wiesław Sylwester,
― RONCOSZEK Sebastian Dominik,
― KACZMARZYK Anna Aleksandra;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PAPAJ Tomasz Wiesław,
― BERZOWSKA Bernadeta Halina;
c) lista nr 18 ― KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DOMBEK Andrzej Jan;
d) lista nr 19 ― KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ŁUKASZEK Grzegorz Eugeniusz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wybory odbyły się;
głosowanie przeprowadzono;
liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13372;
karty do głosowania wydano 8024 osobom;
ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8003;
głosów ważnych oddano 7845;
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:
― SZOŁTYSEK Jacek Antoni,
― PNIOK Joanna Magdalena;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PATAŁĄG Robert Patryk;
c) lista nr 18 ― KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WÓJTOWICZ Dariusz Jacek;
d) lista nr 19 ― KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― LASOK Edward Augustyn;
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 14010, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 8092 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8070;
6) głosów ważnych oddano 7945;
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:
― ZAZAKOWNY Antoni Paweł,
― MIKUŁA Marek Piotr,
― KRUTYSZA Maria Barbara;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― WIELKOPOLAN Mariusz Piotr,
― BULA Artur Marek;
c) lista nr 19 ― KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BIOLIK Krzysztof Jan;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

m. Piekary 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 II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 25.
Wybory do Rady Miasta Piekary Śląskie

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 43358.
3. Karty do głosowania wydano 22800 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22794 osób, to jest
52,57% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 22213, to jest 97,45% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 581, to jest 2,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 388, to jest 66,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 193, to jest
33,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 18
KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ;
3) lista nr 20
KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15059;
4) karty do głosowania wydano 7892 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7890;
6) głosów ważnych oddano 7685;
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:
― SKOTAREK Agnieszka Katarzyna,
― PAPAJA Piotr Jacek;

b) lista nr 18 ― KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PRZYWARA Zenon Franciszek;
c) lista nr 20 ― KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― WARCZOK Helena Maria,
― PLAJZNER Stanisław Ryszard,
― WYMYSŁO Andrzej Stanisław,
― KEMPYS Mariusz Maciej,
― PLISZKA Daniel Paweł;
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 13349;
4) karty do głosowania wydano 7038 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7038;
6) głosów ważnych oddano 6852;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― GRUSZCZYK Małgorzata Janina;
b) lista nr 18 ― KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała
1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WYMYSŁO Czesław Stanisław;
c) lista nr 20 ― KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― UMIŃSKA-DURAJ Sława Matylda,
― CZEMPIEL Maciej Jakub,
― CIUPIŃSKA-SZOSKA Natalia Anna,
― WESOŁOWSKI Tomasz Emanuel,
― FELDERHOFF Marcin Łukasz;
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 14950;
4) karty do głosowania wydano 7870 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7866;
6) głosów ważnych oddano 7676;
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:
― BUCHWALD Piotr Franciszek,
― TARGOŚ Mateusz Robert;
b) lista nr 18 ― KWW NASZE PIEKARY-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała
2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KORFANTY Stanisław Andrzej,
― KRAUZA Jerzy Grzegorz;
c) lista nr 20 ― KWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― ŚCIEBIOROWSKI Łukasz Andrzej,
― TURZAŃSKI Krzysztof Aleksander,
― WIECZOREK Tadeusz Józef,
― SZOŁTYSIK Bartosz Tomasz;
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

m. Ruda Śląska

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 28.
Wybory do Rady Miasta Ruda Śląska

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 106797, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 49447 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49376 osób, to jest
46,23% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 48327, to jest 97,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1049, 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 z
różnych list oddano 671, to jest 63,97% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 378, to jest
36,03% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KW ŚPR;
5) lista nr 19
KWW GRAŻYNY DZIEDZIC.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 33071;
4) karty do głosowania wydano 14829 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14799;
6) głosów ważnych oddano 14499;

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:
― SKOWRONEK Aleksandra Maria,
― SZYMAŃSKI Marek Szymon,
― KUCHARSKI Władysław;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― WESOŁY Marek Jacek,
― TOBISZOWSKA Dorota Jolanta;
c) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DZIEDZIC Grażyna,
― PŁASZCZYK Agnieszka Barbara,
― JAROCKI Jacek Tomasz;
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 23326, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 9850 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9849;
6) głosów ważnych oddano 9585;
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:
― STANIA Andrzej;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRAWCZYK Stefania,
― WESOŁY Dariusz Piotr;
c) lista nr 18 ― KW ŚPR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KUBICA Roman Marceli;

d) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PIEROŃCZYK Michał Walerian,
― HANDLER Grzegorz Eugeniusz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27629, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 13573 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13548;
6) głosów ważnych oddano 13283;
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:
― TKOCZ Wioletta Janina,
― WODARSKI Łukasz Wojciech;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MYSZUR Kazimierz Józef,
― KOREK Katarzyna Irena;
c) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRZYSTECZKO Anna Monika,
― HANKE Witold Leszek;
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 22771;
4) karty do głosowania wydano 11195 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11180;
6) głosów ważnych oddano 10960;
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:
― CHMIELEWSKA Ewa Maria,
― WYPIOR Rafał Arkadiusz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PAKUZA Mariusz Adam,
― PIEROŃCZYK Marcin Tomasz;
c) lista nr 19 ― KWW GRAŻYNY DZIEDZIC uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― RODZOCH Krzysztof Bogusław;
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
4) lista nr 8
5) lista nr 10

KKW SLD LEWICA RAZEM;
KWW KUKIZ'15;
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

m. Siemianowice 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 II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 31.
Wybory do Rady Miasta Siemianowice Śląskie

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 51901.
3. Karty do głosowania wydano 27415 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27381 osób, to jest
52,76% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 26443, to jest 96,57% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 938, to jest 3,43% 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 513, to jest 54,69% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 425, to jest
45,31% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 18
KWW SAMORZĄDOWCY 2018;
5) lista nr 19
KWW WSPÓLNIE DLA SIEMIANOWIC A ZASADYCHORAB;
6) lista nr 20
KWW RAFAŁ PIECH SMS.
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 12835;
4) karty do głosowania wydano 5787 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5786;
6) głosów ważnych oddano 5544;

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:
― SIEGEL Paweł Rafał;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― URBAŃCZYK Marek Jan;
c) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY 2018 uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― KRĄŻEK Aleksandra Anna;
d) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JANOTA Marcin Rafał,
― NYCZ Jan Dominik,
― PIECH Alicja Aniela;
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 10157;
4) karty do głosowania wydano 5131 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5126;
6) głosów ważnych oddano 4917;
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:
― GOŚCINIAK Andrzej Jerzy;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― PATYK- PŁUCIENNIK Barbara;
c) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MÓL Grzegorz Jan,
― PIECZYKOLAN Bartłomiej Jan,
― WAŃCZURA Bartosz Bogdan;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wybory odbyły się;
głosowanie przeprowadzono;
liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14442;
karty do głosowania wydano 8519 osobom;
ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8506;
głosów ważnych oddano 8263;
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:
― GOŚCINIAK Małgorzata Ewa;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ROSICKI Łukasz Krzysztof;
c) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY 2018 uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BECKER Jerzy Adam;
d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA SIEMIANOWIC A ZASADYCHORAB uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― ZASADA- CHORAB Anna;
e) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― NOWARA Tomasz Ireneusz,
― PIECH Rafał Marian;
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 14467;
4) karty do głosowania wydano 7978 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7963;
6) głosów ważnych oddano 7719;
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:
― SIWIEC-MAGIELNICKA Karina Bernardyna;

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CEBULA Adam Roman;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― SOBCZYK Danuta Elżbieta;
d) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY 2018 uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― JURKIEWICZ Grzegorz Kazimierz;
e) lista nr 20 ― KWW RAFAŁ PIECH SMS uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GAŁECKA Beata Dorota,
― OMELAN Marek;
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

m. Świętochłowice

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 34.
Wybory do Rady Miejskiej w Świętochłowicach

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 38111.
3. Karty do głosowania wydano 18004 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17999 osób, to jest
47,23% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 17447, to jest 96,93% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 552, to jest 3,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 360, to jest 65,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 192, to jest
34,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,
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 18
KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC;
3) lista nr 19
KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE;
4) lista nr 20
KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE.
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 9898;
4) karty do głosowania wydano 4817 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4815;
6) głosów ważnych oddano 4689;
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:
― ŁATAŚ Rafał Adrian;
b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC
uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KUREK Henryk Antoni,
― GARBACIOK Jadwiga Maria;
c) lista nr 19 ― KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BEGER Daniel Robert;
d) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BAWEJ Marcin Henryk;
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 9869;
4) karty do głosowania wydano 4621 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4617;
6) głosów ważnych oddano 4470;
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:
― WICHURA Dorota Małgorzata,
― JANKOWIAK Adam Andrzej;
b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC
uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KARCZ Bartosz Artur,
― OWOC-KANIA Urszula Maria;
c) lista nr 19 ― KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PAWŁOWSKI Artur Ireneusz;

d) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ŚWIERK Rafał Ernest;
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 8776;
4) karty do głosowania wydano 4177 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4179;
6) głosów ważnych oddano 4043;
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:
― GRUDNIOK Tomasz Adam;
b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC
uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRÓL Gerda Elżbieta,
― WOJCIECHOWSKA-ZBYLUT Bożena Ewa;
c) lista nr 19 ― KW PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― BEGER Agnieszka Magdalena;
d) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KUBAS Mariusz Jacek;
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 9568;
4) karty do głosowania wydano 4389 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4388;
6) głosów ważnych oddano 4245;
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:
― KOSTEMPSKI Dawid Adam;
b) lista nr 18 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC
uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― POGODA Zofia Bronisława,
― RESPONDEK Łukasz Jerzy;
c) lista nr 20 ― KW RUCH ŚLĄZAKÓW-ŚWIĘTOCHŁOWICE uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― NOWAK Zbigniew Adam,
― MALCHEREK Dawid Dariusz;
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

m. Tychy

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 36.
Wybory do Rady Miasta Tychy

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 98790, w tym 3 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 51017 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 50960 osób, to jest
51,58% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 49946, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1014, 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 z
różnych list oddano 594, to jest 58,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 420, to jest
41,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,
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 TYCHY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ;
5) lista nr 19
KW INICJATYWA TYSKA;
6) lista nr 20
KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY.
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 19584, w tym 3 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;
4) karty do głosowania wydano 10055 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10032;
6) głosów ważnych oddano 9815;
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:
― TWARDZIK Józef;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― SKAPCZYK Anita Maria;
c) lista nr 18 ― KW TYCHY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WENCEPEL Dariusz Grzegorz;
d) lista nr 19 ― KW INICJATYWA TYSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SOBOCIŃSKI Sławomir;
e) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KRÓL Krzysztof Jan;
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 19768;
4) karty do głosowania wydano 9588 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9576;
6) głosów ważnych oddano 9352;
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:
― CZARNOTA Wojciech Marcin;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KOŁODZIEJCZYK Grzegorz Tadeusz;
c) lista nr 18 ― KW TYCHY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― DANIELCZYK Edyta Małgorzata;

d) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DZIUBA Andrzej Józef,
― GAJDAS Lidia Maria;
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 19648;
4) karty do głosowania wydano 10798 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10799;
6) głosów ważnych oddano 10586;
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:
― ŻELAZNY Rafał Grzegorz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GOŁOSZ Marek Leszek,
― OLEKSIAK Iwona Magdalena;
c) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PAŹDZIOREK-PAWLIK Urszula Łucja,
― PODMOKŁY Mieczysław Antoni;
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 19254;
4) karty do głosowania wydano 9570 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9563;
6) głosów ważnych oddano 9391;
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:

― GWÓŹDŹ Grzegorz Tomasz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― HAJDUK Jarosław Artur,
― WRÓBEL Sławomir Piotr;
c) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KONIECZNA Barbara Józefa,
― WOŹNIAK Krzysztof Jan;
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 20536;
4) karty do głosowania wydano 11006 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10990;
6) głosów ważnych oddano 10802;
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:
― GRAMATYKA Maciej Jacek;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KŚCIUCZYK Andrzej Kazimierz,
― WYSOCKA-SIEMBIGA Aleksandra Maria;
c) lista nr 20 ― KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KASPERCZYK Michał Ryszard,
― KOSOWSKA-PAWŁOWICZ Patrycja Barbara;
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
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 275197;
4) głosów ważnych oddano 261650;
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:
― SŁAWEK Tadeusz Maria,
― GRAMATYKA Michał Sebastian,
― KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr,
― CZARNYNOGA Piotr Franciszek,
― GAŻA Grzegorz Krzysztof;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

