gm. Pilchowice

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
[WYCIĄG]
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Katowicach I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego:
1) do 167 rad gmin, z tego:
a) do 126 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 41 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 17 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Wybierano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wybrano łącznie 3267 radnych, z czego:
1) 2825 radnych rad gmin, z tego:
a) 1890 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 935 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 397 radnych rad powiatów;
3) 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1944 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 195 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 126 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1890 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1890 radnych spośród 5055 kandydatów zgłoszonych przez 470 komitetów
wyborczych, w tym 412 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1890 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 871931 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 486197 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 485738 osób, to jest
55,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 474815, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10923, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2809, to jest 25,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8114, to jest
74,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1695 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 195 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 195 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 827 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 41 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 159 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 935 radnych spośród 6705 kandydatów zgłoszonych na 909 listach
kandydatów przez 133 komitety wyborcze.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 935 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2591047 osób, w tym 47 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 1326911 osobom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1325183 osób, to jest
51,14% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1290267, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 34916, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 17768, to jest 50,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17148, to
jest 49,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1863 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 83 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 397 radnych spośród 2837 kandydatów zgłoszonych na 442 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 397 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1581499 osób.
5. Karty do głosowania wydano 863230 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 862369 osób, to jest
54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 824521, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 37848, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 19120, to jest 50,52% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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.
2)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 45 radnych spośród 750 kandydatów zgłoszonych na 99 listach kandydatów
przez 16 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 45 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 3552465 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2745 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 78.
Wybory do Rady Gminy Pilchowice

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3462.
Karty do głosowania wydano 1856 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1851 osób, to jest
53,47% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1819, to jest 98,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 1,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 5, to jest 15,62% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest
84,38% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 4, nr 5,
nr 6, nr 7, nr 10, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 833;
4) karty do głosowania wydano 494 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493;
6) głosów ważnych oddano 481;
7) radną została wybrana:
― FOIT Ingrida Irena,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343;
4) karty do głosowania wydano 203 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;
6) głosów ważnych oddano 203;
7) radną została wybrana:

― KOPRJANIUK Bożena Maria,
z listy nr 24
KWW NASZA KUŹNIA.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― BOBEK Roland Ryszard,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― BERNACISKO Maria Danuta,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― CIUPKE Piotr Tadeusz,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― MOSIĄDZ-KRAMORZ Agata,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― WANICZEK Krzysztof Sylwester,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556;
4) karty do głosowania wydano 223 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223;
6) głosów ważnych oddano 215;
7) radnym został wybrany:
― KOWOL Walter Józef,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673;
4) karty do głosowania wydano 313 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313;
6) głosów ważnych oddano 304;
7) radnym został wybrany:
― ŻYŁA Krzysztof Konrad,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― RUSIN Józef Juliusz,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524;
4) karty do głosowania wydano 303 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299;
6) głosów ważnych oddano 296;
7) radnym został wybrany:
― MUSIOLIK Krzysztof Marcin,
z listy nr 22
KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 533;
4) karty do głosowania wydano 320 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;
6) głosów ważnych oddano 320;

7) radnym został wybrany:
― CIUKAJ Sylwester Tadeusz,
z listy nr 22
KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KURZAL Jerzy Józef,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― HAYDUK Arkadiusz Jan,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― SUCHECKA Genowefa Aniela,
z listy nr 23
KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89875.
3. Karty do głosowania wydano 46573 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46550 osób, to jest
51,79% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44478, to jest 95,55% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 2072, to jest 4,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1213, to jest 58,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 859, to jest
41,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
2) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 18
KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ;
4) lista nr 19
KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT";
5) lista nr 20
KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10249;
4) głosów ważnych oddano 9871;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MARCISZ Marek Ireneusz;
b) lista nr 18 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DOMBEK Waldemar Józef,
― KOWOL Tomasz Michał;
c) lista nr 19 ― KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MARCOL Mirosław Sławomir;
d) lista nr 20 ― KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― LOSKA Eugeniusz Paweł;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 45 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3552465.
3. Karty do głosowania wydano 1858808 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1856284 osób, to jest
52,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1744419, to jest 93,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 111865, to jest 6,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 27085, to jest 24,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84780, to
jest 75,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 260193;
4) głosów ważnych oddano 242779;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CABAN Renata Wiesława,
― GZIK Marek Krzysztof,
― BIEDA Halina Maria,
― EKKERT Lucyna Iwona;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy,
― KOWALSKI Bartłomiej Leszek,
― KUBICA Józef Jan;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Katowicach I
/-/ Michał Niedopytalski

