
OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

we Wrocławiu 
z dnia 22 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 637 
kandydatów zgłoszonych przez 503 komitety wyborcze (komitetów wyborczych), 
w tym w 10 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2317987 osób, w tym 131 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1037803 wyborcom, w tym 80 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1037191 wyborców, 
to jest 44,75%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów waŜnych oddano 1012683 to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów niewaŜnych oddano 24507, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 
7. Głosów niewaŜnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 17465 to jest 71,27% 

ogólnej liczby głosów niewaŜnych. 
8. Głosów niewaŜnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 5631, to 

jest 22,98% ogólnej liczby głosów niewaŜnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
1) 165 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu; 
2) 4 prezydentów w mieście na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 95 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
1) 94 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu. 



 

2) 1 prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu. 
3. Nie wybrano 74 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 74 gminach i miastach Ŝaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niŜ połowy waŜnie oddanych głosów, z czego: 
a) w   71 gminach niebędących miastami na prawach powiatu, 
b) w   3  miastach na prawach powiatu. 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 
1) gm. Bierutów - pow. oleśnicki 
2) gm. Brzeg Dolny - pow. wołowski 
3) gm. Czernica - pow. wrocławski 
4) gm. Dobroszyce - pow. oleśnicki 
5) gm. Domaniów - pow. oławski 
6) gm. Jelcz-Laskowice - pow. oławski 
7) gm. Jordanów Śląski - pow. wrocławski 
8) gm. Kąty Wrocławskie - pow. wrocławski 
9) gm. Krośnice - pow. milicki 
10) gm. Malczyce - pow. średzki 
11) gm. Milicz - pow. milicki 
12) gm. Oborniki Śląskie - pow. trzebnicki 
13) m. Oleśnica - pow. oleśnicki 
14) m. Oława - pow. oławski 
15) gm. Przeworno - pow. strzeliński 
16) gm. Siechnice - pow. wrocławski 
17) gm. Sobótka - pow. wrocławski 
18) gm. Syców - pow. oleśnicki 
19) gm. Środa Śląska - pow. średzki 
20) gm. Wińsko - pow. wołowski 
21) m. Wrocław - miasto na prawach powiatu 
22) gm. Zawonia - pow. trzebnicki 
23) gm. śórawina - pow. wrocławski 
24) gm. Bielawa - pow. dzierŜoniowski 
25) gm. Boguszów-Gorce - pow. wałbrzyski 
26) gm. Duszniki-Zdrój - pow. kłodzki 
27) gm. Głuszyca - pow. wałbrzyski 
28) m. Kłodzko - pow. kłodzki 
29) gm. Kłodzko - pow. kłodzki 
30) gm. Kudowa-Zdrój - pow. kłodzki 
31) gm. Lądek-Zdrój - pow. kłodzki 
32) gm. Lewin Kłodzki - pow. kłodzki 
33) gm. Marcinowice - pow. świdnicki 
34) gm. Mieroszów - pow. wałbrzyski 



 

35) gm. Międzylesie - pow. kłodzki 
36) gm. Pieszyce - pow. dzierŜoniowski 
37) gm. Piława Górna - pow. dzierŜoniowski 
38) gm. Polanica-Zdrój - pow. kłodzki 
39) gm. Szczawno-Zdrój - pow. wałbrzyski 
40) m. Świdnica - pow. świdnicki 
41) gm. Ziębice - pow. ząbkowicki 
42) m. Jelenia Góra - miasto na prawach powiatu 
43) m. Kamienna Góra -  pow. kamiennogórski 
44) gm.  Kamienna Góra - pow.  kamiennogórski 
45) m. Karpacz - pow. jeleniogórski 
46) m. Kowary - pow. jeleniogórski 
47) m. Lubań - pow. lubański 
48) gm. Lubawka - pow. kamiennogórski 
49) gm. Lubomierz - pow. lwówecki 
50) gm. Lwówek Śląski – pow. lwówecki 
51) m. Piechowice - pow. jeleniogórski 
52) gm. Podgórzyn - pow. jeleniogórski 
53) m. Szklarska Poręba - pow. jeleniogórski 
54) gm. Węgliniec - pow. zgorzelecki 
55) gm. Wleń - pow. lwówecki 
56) m. Zgorzelec - pow. zgorzelecki 
57) gm. Zgorzelec - pow. zgorzelecki 
58) m. Głogów - pow. głogowski 
59) m. Legnica -  miasto na prawach powiatu 
60) m. Góra - pow. górowski 
61) m. Jawor - pow. jaworski 
62) gm. Ścinawa - pow. lubiński 
63) gm. Przemków - pow. polkowicki 
64) gm. Chocianów - pow. polkowicki 
65) m. Złotoryja - pow. złotoryjski 
66) gm. Głogów - pow. głogowski 
67) gm. Jemielno - pow. górowski 
68) gm. Niechlów - pow. górowski 
69) gm. Chojnów - pow. legnicki 
70) gm. Legnickie Pole - pow. legnicki 
71) gm. Lubin - pow. lubiński 
72) gm. Rudna - pow. lubiński 
73) gm. Radwanice - pow. polkowicki 
74) gm. Zagrodno - pow. złotoryjski 

 



 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Rozdział 1. 

Wybory - Wójta Gminy Borów  

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

głosów uzyskał(a) Grochowski Waldemar Ryszard, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Ziemia Borowska. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4355, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2359 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2359 wyborców, co 
stanowi 54,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1422 głosów waŜnych. 

 

Rozdział 2. 

Wybory - Wójta Gminy Cieszków 

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

głosów uzyskał(a) Miecznikowski Ignacy Mieczysław, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3779, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2329 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2329 wyborców, co 
stanowi 61,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1379 głosów waŜnych. 

 

 

 

 



 

Rozdział 3. 

Wybory - Wójta Gminy Długoł ęka 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Łebek Iwona Agnieszka, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyobrców Iwony Agnieszki Łebek. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21020, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11852 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 11851 wyborców, co 
stanowi 56,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6018 głosów waŜnych. 

 

Rozdział 4. 

Wybory - Wójta Gminy Dziadowa Kłoda 

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

głosów uzyskał(a) Fryt Robert, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Roberta Fryt. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3642, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1966 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1965 wyborców, co 
stanowi 53,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1008 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 5. 

Wybory - Wójta Gminy Kobierzyce 

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

głosów uzyskał(a) Pacholik Ryszard Michał, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Ryszarda Pacholika Moja Gmina Moja Wieś. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13411, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 6609 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6606 wyborców, co 
stanowi 49,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4826 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 6. 

Wybory - Wójta Gminy Kondratowice  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Bochnak Wojciech Piotr, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Nasza Gmina Kondratowice 2014. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3711, w tym 5 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2437 osobom, w tym 5 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2435 wyborców, co 
stanowi 65,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1687 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 7. 

Wybory - Wójta Gminy Kostomłoty  

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

głosów uzyskał(a) Wicha Stanisław, zgłoszony(a) przez Koalicyjny Komitet Wyborczy 
SLD Lewica Razem. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5768, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2955 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2955 wyborców, co 
stanowi 51,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1459 głosów waŜnych. 
 
 

 



 

Rozdział 8. 

Wybory - Wójta Gminy Mietków  

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

głosów uzyskał(a) Kozarowicz Adam Piotr, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Adama Kozarowicza. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3156, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2122 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2122 wyborców, co 
stanowi 67,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1183 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 9. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Mi ędzybórz 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 1 kandydata, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Głowacki Jarosław Piotr, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Wspólnie dla Miasta i Gminy Międzybórz. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4015, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1897 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1896 wyborców, co 
stanowi 47,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1754 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 10. 

Wybory - Wójta Gminy Mi ękinia  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Grzegorczyn Jan Marian, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Jana Grzegorczyna. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11031, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5349 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5345 wyborców, co 
stanowi 48,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2836 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 11. 

Wybory - Wójta Gminy Oleśnica 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 1 kandydata, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Kasina Marcin Stanisław, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Marcin Kasina. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9977, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4645 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4577 wyborców, co 
stanowi 45,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3449 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 12. 

Wybory - Wójta Gminy Oława  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Kownacki Jan Franciszek, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Oławie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11774, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5627 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5627 wyborców, co 
stanowi 47,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2767 głosów waŜnych. 
 

 



 
 

Rozdział 13. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

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

głosów uzyskał(a) Bandrowicz Igor Krystian, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Igora Bandrowicza. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7537, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4246 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4246 wyborców, co 
stanowi 56,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3399 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 14. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Pawnuk Dorota Jadwiga, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Porozumienie Samorządowe dla Regionu. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17825, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8705 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 8696 wyborców, co 
stanowi 48,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4689 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 15. 

Wybory - Burmistrza Gminy Trzebnica  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał(a) Długozima Marek Aureli, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Marka Długozimy - Skuteczni dla Rozwoju. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18316, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 9109 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9085 wyborców, co 
stanowi 49,6% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6326 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 16. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra  

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

głosów uzyskał(a) Potyrała Zbigniew, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Zbigniew Potyrała. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10470, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5710 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5710 wyborców, co 
stanowi 54,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3240 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 17. 

Wybory - Wójta Gminy Udanin  

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

głosów uzyskał(a) Olkiewicz Teresa Stanisława, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców - Powiat Średzki. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4483, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2535 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2534 wyborców, co 
stanowi 56,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1345 głosów waŜnych. 
 

 



 
 

Rozdział 18. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Wi ązów 

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

głosów uzyskał(a) Krochmalny Jerzy Marek, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Gmina Wiązów Ponad Podziałami. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5974, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3370 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3369 wyborców, co 
stanowi 56,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1958 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 19. 

Wybory - Wójta Gminy Wisznia Mała  

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

głosów uzyskał(a) Bronowicki Jakub Jan, zgłoszony(a) przez KWW Jakuba 
Bronowickiego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7755, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3663 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3652 wyborców, co 
stanowi 47,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2009 głosów waŜnych. 
 

 



 

Rozdział 20. 

Wybory - Burmistrza Gminy Wołów  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) Chmura Dariusz, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Wołowska Koalicja Obywatelska. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18482, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 8679 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 8660 wyborców, 
co stanowi 46,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4622 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 21. 

Wybory - Burmistrza Gminy śmigród  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) Lewandowski Robert Grzegorz, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowo-Ludowa. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11871, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5989 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5989 wyborców, 
co stanowi 50,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3874 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 22. 

Wybory - Burmistrza Bierutowa  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8170, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4189 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4184 wyborców, 
co stanowi 51,21% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 23. 

Wybory - Burmistrza Brzegu Dolnego 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13109, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6480 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6482 wyborców, 

co stanowi 49,45% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 24. 

Wybory - Wójta Gminy Czernica  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9841, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 5604 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5604 wyborców, 

co stanowi 56,95% uprawnionych do głosowania. 

 

 

 



 

Rozdział 25. 

Wybory - Wójta Gminy Dobroszyce 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5126, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2987 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2985 wyborców, 

co stanowi 58,23% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 26. 

Wybory - Wójta Gminy Domaniów  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4184, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2386 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2383 wyborców, 

co stanowi 56,96% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 27. 

Wybory - Burmistrza Jelcza-Laskowic 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18163, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 8705 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 



 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 8700 wyborców, 
co stanowi 47,90% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 28. 

Wybory - Wójta Gminy Jordanów Śląski 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2573, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 1567 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1566 wyborców, 

co stanowi 60,86% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 29. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy K ąty Wrocławskie 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16677, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 7891 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 7889 wyborców, 

co stanowi 47,30% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 30. 

Wybory - Wójta Gminy Kro śnice 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6448, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3672 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3670 wyborców, 
co stanowi 56,92% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 31. 

Wybory - Wójta Gminy Malczyce 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4818, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2696 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2696 wyborców, 

co stanowi 55,96% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 32. 

Wybory - Burmistrza Gminy Milicz  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19398, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 9963 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9948 wyborców, 

co stanowi 51,28% uprawnionych do głosowania. 

 

 

 



 

Rozdział 33. 

Wybory - Burmistrza Obornik Śląskich 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15619, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 8261 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 8260 wyborców, 

co stanowi 52,88% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 34. 

Wybory - Burmistrza Miasta Oleśnicy 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30079, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
2. Karty do głosowania wydano 12617 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 12614 wyborców, 

co stanowi 41,94% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 35. 

Wybory - Burmistrza Miasta Oława 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25831, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 11226 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 



 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 11222 wyborców, 
co stanowi 43,44% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 36. 

Wybory - Wójta Gminy Przeworno 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4116, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2207 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2206 wyborców, 

co stanowi 53,60% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 37. 

Wybory - Burmistrza Siechnic 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14160, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6995 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6990 wyborców, 

co stanowi 49,36% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 38. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10332, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5281 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5279 wyborców, 
co stanowi 51,09% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 39. 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13400, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6251 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6246 wyborców, 

co stanowi 46,61% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 40. 

Wybory - Burmistrza Środy Śląskiej 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15720, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 7518 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 7518 wyborców, 

co stanowi 47,82% uprawnionych do głosowania. 

 

 

 



 

Rozdział 41. 

Wybory - Wójta Gminy Wi ńsko 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6990, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3814 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3813 wyborców, 

co stanowi 54,55% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 42. 

Wybory - Prezydenta Wrocławia 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491742, w tym 27 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 178803 osobom, w tym 11 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 178694 

wyborców, co stanowi 36,34% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 43. 

Wybory - Wójta Gminy Zawonia  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4596, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2551 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 



 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2551 wyborców, 
co stanowi 55,50% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 44. 

Wybory - Wójta Gminy śórawina 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7824, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4263 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4264 wyborców, 

co stanowi 54,50% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 45.  

Wybory - Burmistrza Miasta Bielawy 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25593, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 9998 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9992 wyborców, 

co stanowi 39,04 % uprawnionych do głosowania. 
 

 

 

 

 



 

Rozdział 46.  

Wybory - Burmistrza Miasta Pieszyce 

 
5. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
6. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7704, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
7. Karty do głosowania wydano 3560 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
8. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3556 wyborców, 

co stanowi 46,16% uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 47.  

Wybory - Burmistrza Piławy Górnej  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7704, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2354 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2351 wyborców, 

co stanowi 30,52% uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 48.  

Wybory - Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5582, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 



 

3. Karty do głosowania wydano 2642 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2639 wyborców, 
co stanowi 47,28% uprawnionych do głosowania. 

 

 

Rozdział 49.  

Wybory - Burmistrza Szczawna-Zdroju 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4805, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2848 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2849 wyborców, 

co stanowi 59,29% uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 50.  

Wybory – Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) śEGAŃSKI Krzysztof, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Szansa dla Gminy. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4469, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2465 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2462 wyborców, 
co stanowi 55,09 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1315 głosów waŜnych. 
 

 



 

Rozdział 51.  

Wybory - Wójta Gminy Dzier Ŝoniów 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) CHMIELEWSKI Marek, zgłoszony(a) przez KWW 
Marka Chmielewskiego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7635, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3587 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3586 wyborców, 
co stanowi 46,97 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2454 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 52.  

Wybory - Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8416, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 4063 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4062 wyborców, 

co stanowi 48,30 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 53.  

Wybory - Burmistrza L ądka -Zdroju 

 

1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7139, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 



 

3. Karty do głosowania wydano 3486 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3484 wyborców, 
co stanowi 48,80 % uprawnionych do głosowania. 

 

 

Rozdział 54.  

Wybory - Wójta Gminy Lewin Kłodzki  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1636, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 812 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 811 wyborców, co 

stanowi 49,60 % uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 55.  

Wybory - Wójta Gminy Marcinowice 

 

1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5216, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3021 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2993 wyborców, 
co stanowi 57,40 % uprawnionych do głosowania. 

 

 

 

 



 

Rozdział 56.  

Wybory - Burmistrza Mieroszowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5643, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2848 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2849 wyborców, 
co stanowi 50,50 % uprawnionych do głosowania. 

 

 

Rozdział 57.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Mi ędzylesie 

 

1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6109, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2980 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2980 wyborców, 
co stanowi 48,80 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 58.  

Wybory - Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) SZEŁEMEJ Roman, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94303, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 



 

3. Karty do głosowania wydano 38830 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 38814 wyborców, 
co stanowi 41,20 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 31878 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 59.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) SZPANIER Marek, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Marka Szpaniera. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6008, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2555 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2554 wyborców, 
co stanowi 42,50 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2099 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 60.  

Wybory - Wójta Gminy Świdnica 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) MAZUREK Teresa Stefania, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina 58-100 Świdnica Panków 
18A 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13403, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5945 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5945 wyborców, 
co stanowi 44,40 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4359 głosów waŜnych. 



 

Rozdział 61.  

Wybory - Wójta Gminy Walim 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) HAUSMAN Adam Ludwik, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Adama Hausmana 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4696, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2339 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2339 wyborców, 
co stanowi 49,80 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1807 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 62.  

Wybory - Burmistrza Strzegomia 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) SUCHYTA Zbigniew Tadeusz, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Strzegom 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21790, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 11468 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 11467 wyborców, 
co stanowi 52,70 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5742 głosów waŜnych. 
 

 

 

 

 



 

Rozdział 63.  

Wybory - Wójta Gminy Stare Bogaczowice 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) LECH Mirosław Jan, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Współpraca dla Rozwoju 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3437, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1951 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1948 wyborców, 
co stanowi 56,70 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1053 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 64.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Radków 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) BEDNARCZYK Jan Karol, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Odnowa dla Radkowa 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7559, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3577 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3575 wyborców, 
co stanowi 47,30 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2655 głosów waŜnych. 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 65.  

Wybory - Wójta Gminy Nowa Ruda 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) MIERZEJEWSKA Adrianna, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Przełom 2014 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9927, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4347 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4338 wyborców, 
co stanowi 43,70 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2451 głosów waŜnych. 

 

Rozdział 66.  

Wybory - Burmistrza Miasta Nowa Ruda 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) KILIŃSKI Tomasz Jacek, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Tomasz Kiliński 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła19356, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7318 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 7316 wyborców, 
co stanowi 37,80 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4466 głosów waŜnych. 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 67.  

Wybory - Wójta Gminy Łagiewniki 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) SZPOT Janusz, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Janusza Szpota 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6100, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3222 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3220 wyborców, 
co stanowi 52,80 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1821 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 68.  

Wybory - Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat GRZEGORZEWICZ 
Grzegorz Sławomir, zgłoszony(a) przez KWW Nasza Gmina Jaworzyna Śląska 
uzyskał wymagana liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8401, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3508 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3508 wyborców, 
co stanowi 41,80 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2654 głosów waŜnych. 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 69.  

Wybory - Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) ORPEL Leszek Wojciech, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Leszka Orpla „Nasze Miasto" 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3970, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1868 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1870 wyborców, 
co stanowi 47,10 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1057 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 70.  

Wybory - Burmistrza Boguszowa-Gorc 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12993, w tym 3 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 5446 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5445 wyborców, 

co stanowi 41,90 % uprawnionych do głosowania. 
 
 

 

Rozdział 71.  

Wybory - Burmistrza Miasta Stronia Śląskiego 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat Zbigniew 

Łopusiewicz, zgłoszony(a) przez KWW Gospodarna Gmina uzyskał wymagana 
liczbę głosów.  



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6135, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2734 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2733 wyborców, 
co stanowi 44,54 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1365 głosów waŜnych.  
 

 

Rozdział 72.  

Wybory – Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4051, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2236 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2233 wyborców, 

co stanowi 55,12 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 73.  

Wybory – Burmistrza Głuszycy 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7367, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3770 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3769 wyborców, 

co stanowi 51,16 % uprawnionych do głosowania. 
 

 

 



 

Rozdział 74.  

Wybory – Burmistrza Miasta Kłodzko  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22322, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 9915 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9914 wyborców, 

co stanowi 44,41 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 75.  

Wybory – Wójta Gminy Kłodzko  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14032, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 6349 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6345 wyborców, 

co stanowi 45,21 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 76.  

Wybory – Prezydenta Miasta Świdnicy  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48117, w tym 6 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 19671 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 



 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 19651 wyborców, 
co stanowi 40,84 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 77.  

Wybory – Burmistrza Zi ębic 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14557, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6272 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6271 wyborców, 

co stanowi 43,07 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 78.  

Wybory – Burmistrza Miasta Świebodzice 
 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) KOśUCHOWICZ Bogdan, zgłoszony(a) przez KWW 
Bogdana KoŜuchowicza.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18749, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.  

3. Karty do głosowania wydano 8731 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 8730 wyborców, 
co stanowi 46,56 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 4511 głosów waŜnych.  

 

 

 

 



 

Rozdział 79.  

Wybory – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) KOSOWSKI Grzegorz Józef, zgłoszony(a) przez KWW 
Porozumienie 2014.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4807, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.  

3. Karty do głosowania wydano 2266 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2265 wyborców, 
co stanowi 47,11 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 1440 głosów waŜnych.  
 

Rozdział 80.  

Wybory – Wójta Gminy Stoszowice 
 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) GANCARZ Paweł Jarosław, zgłoszony(a) przez KWW 
Pawła Gancarza.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4531, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.  

3. Karty do głosowania wydano 2294 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2294 wyborców, 
co stanowi 50,62 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 1236 głosów waŜnych.  
 

 

Rozdział 81.  

Wybory – Wójta Gminy Ciepłowody 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) BIAŁKOWSKI Łukasz Tomasz, zgłoszony(a) przez 
KWW Łukasz Białkowski.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2570, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.  



 

3. Karty do głosowania wydano 1531 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1529 wyborców, 
co stanowi 59,49 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 963 głosów waŜnych.  

 

Rozdział 82.  

Wybory – Burmistrza Złotego Stoku 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) ORCZYK GraŜyna, zgłoszony(a) przez KWW GraŜyny 
Orczyk.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3891, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.  

3. Karty do głosowania wydano 2204 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2204 wyborców, 
co stanowi 56,64 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 1531 głosów waŜnych.  
 

Rozdział 83.  

Wybory – Burmistrza Miasta śarów 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) MICHALAK Leszek Kazimierz, zgłoszony(a) przez 
KWW Leszka Michalaka.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10186, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.  

3. Karty do głosowania wydano 4945 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4946 wyborców, 
co stanowi 48,55 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 3625 głosów waŜnych.  

 

 



 

Rozdział 84.  

Wybory – Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) CZERNIEC Marcin Bartłomiej, zgłoszony(a) przez 
KWW Praworządni dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6938, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.  

3. Karty do głosowania wydano 3901 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3901 wyborców, 
co stanowi 56,22 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 1944 głosów waŜnych.  

 

Rozdział 85.  

Wybory – Burmistrza Ząbkowic Śląskich 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) ORZESZEK Marcin, zgłoszony(a) przez KWW Marcina 
Orzeszka. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18531, w tym 2 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.  

3. Karty do głosowania wydano 9352 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9351 wyborców, 
co stanowi 50,46 % uprawnionych do głosowania.  

5. Wybrany kandydat uzyskał 7612 głosów waŜnych.  
 

 
 
 

Rozdział 86.  

Wybory – Burmistrza DzierŜoniowa 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) KUCHARSKI Dariusz, zgłoszony(a) przez KWW 
Dariusz Kucharskiego. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 28123, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 9982 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9976 wyborców, 
co stanowi 35,49 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5656 głosów waŜnych. 

 

Rozdział 87.  

Wybory – Wójta Dobromierza 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) ULBIN Jerzy Tadeusz, zgłoszony(a) przez KWW Jerzego 
Ulbina 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4375, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2585 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2585 wyborców, 
co stanowi 59,08 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1381 głosów waŜnych. 

 

Rozdział 88.  

Wybory – Wójta Gminy Czarny Bór  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) GÓRECKI Adam Roman, zgłoszony(a) przez KWW 
Adama Góreckiego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3889, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2137 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2137 wyborców, 
co stanowi 54,95 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1737 głosów waŜnych. 



 

 

Rozdział 89.  

Wybory – Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 6 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) SURMA Renata Lucyna, zgłoszony(a) przez KWW 
Renaty Surmy. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16109, w tym 3 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 8022 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 8020 wyborców, 
co stanowi 49,78 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4438 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 90.  

Wybory - Burmistrza Gminy Bogatynia  

 
5. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał GRZMIELEWICZ Andrzej, zgłoszony przez KW Prawo                          
i Sprawiedliwość. 

6. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19469, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

7. Karty do głosowania wydano 11367 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

8. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 11365 wyborców, 
co stanowi 58,37 % uprawnionych do głosowania. 

9. Wybrany kandydat uzyskał 7265 głosów waŜnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 91.  

Wybory – Wójta Gminy Bolesławiec 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał DUTKOWSKI Andrzej Zbigniew zgłoszony przez KWW 
Andrzeja Dutkowskiego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10931, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5023 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5021 wyborców,  
co stanowi 45,93 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2889 głosów waŜnych. 
 

 

Rozdział 92.  

Wybory – Prezydenta Miasta Bolesławiec 

 
6. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał ROMAN Piotr, zgłoszony przez KWW Piotra Romana. 
7. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31650, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
8. Karty do głosowania wydano 13275 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
9. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 13273 wyborców,  

co stanowi 41,94 % uprawnionych do głosowania. 
10. Wybrany kandydat uzyskał 6718 głosów waŜnych. 

 
 

Rozdział 93.  

Wybory – Wójta Gminy Gromadka  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał PAWLISZCZY Dariusz Oleś, zgłoszony przez KWW 
Dariusza Pawliszczy. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4589, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2954 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2953 wyborców, 
co stanowi 64,35 % uprawnionych do głosowania. 

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1820 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 94.  

Wybory – Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał  PONIŹNIK Olgierd, zgłoszony przez KWW Olgierda 
Poniźnika. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8224, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3779 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3778 wyborców, 
co stanowi 45,94 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1983 głosów waŜnych. 

Rozdział 95.  

Wybory – Wójta Gminy Janowice Wielkie 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał KOWALSKI Kamil Daniel, zgłoszony przez KWW Kamila 
Kowalskiego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3509, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1564 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1564 wyborców, 
co stanowi 44,57 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1094 głosów waŜnych. 
 



 

Rozdział 96.  

Wybory – Wójta Gminy JeŜów Sudecki 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał DUDEK Edward Jan, zgłoszony przez KWW 
Samorządność. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5666, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2733 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2732 wyborców, 
co stanowi 48,22 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1495 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 97.  

Wybory – Wójta Gminy Kamienna Góra 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7040, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3676 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3676 wyborców, 

co stanowi 52,22 % uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 98.  

Wybory - Burmistrza Miasta Kamienna Góra 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16604, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

3. Karty do głosowania wydano 7726 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 7719 wyborców, 
co stanowi 46,49 % uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 99.  

Wybory – Burmistrza Karpacza 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4120, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2262 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2262 wyborców, 

co stanowi 54,90 % uprawnionych do głosowania. 
 

 

Rozdział 100.  

Wybory - Burmistrza Miasta Kowary  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9068, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4282 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4282 wyborców, 

co stanowi 47,22 % uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 101.  

Wybory - Burmistrza Le śnej 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał MARKIEWICZ Mirosław Adam, zgłoszony przez KWW 
Mirosława Markiewicza - Leśna 2014. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8271, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4153 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4149 wyborców, 
co stanowi 50,16 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2166 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 102.  

Wybory - Wójta Gminy Luba ń 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał  HERCUŃ Zbigniew, zgłoszony przez KWW Zbigniewa 
Hercunia. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5258, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2659 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2659 wyborców, 
co stanowi 50,57 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1456 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 103.  

Wybory - Burmistrza Miasta Lubań 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17993, w tym 2 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

3. Karty do głosowania wydano 7914 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 7913 wyborców, 
co stanowi 43,98 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 104.  

Wybory - Burmistrza Miasta Lubawka  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9275, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4664 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4662 wyborców, 

co stanowi 50,26 % uprawnionych do głosowania. 
 
 

Rozdział 105.  

Wybory - Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4908, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2564 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2564 wyborców, 

co stanowi 52,24 % uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 106.  

Wybory – Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14334, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6348 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6345 wyborców, 

co stanowi 44,27 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 107.  

Wybory – Wójta Gminy Marciszów  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał ZAWIERUCHA Stefan Adam, zgłoszony przez KWW 
Porozumienie i Praca. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3781, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2192 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2190 wyborców, 
co stanowi 57,92 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1406 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 108.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał JASIŃSKI Andrzej, zgłoszony przez KWW NiezaleŜna 
Inicjatywa Samorządowa. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7223, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

3. Karty do głosowania wydano 3507 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3507 wyborców, 
co stanowi 48,55 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1957 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 109.  

Wybory - Wójta Gminy Mysłakowice 

 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał ORMAN Michał, zgłoszony przez KWW BliŜej Ludzi. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8255, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3738 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3731 wyborców, 
co stanowi 45,20 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2732 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 110.  

Wybory - Burmistrza Nowogrodźca 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał RELICH Robert Marek, zgłoszony przez KWW Roberta 
Relicha. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11976, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5000 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 5000 wyborców, 
co stanowi 41,75 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2682 głosów waŜnych. 
 
 



 

Rozdział 111.  

Wybory – Burmistrza Olszyny 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał LEŚKO Leszek Włodzimierz, zgłoszony przez KWW 
Nasza Gmina Olszyna.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5428, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2586 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2587 wyborców, 
co stanowi 47,66 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1854 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 112.  

Wybory – Wójta Gminy Osiecznica 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach  jedyny kandydat, NALAZEK 

Waldemar  Jerzy, zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Osiecznica uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5428, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2497 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2497 wyborców, 
co stanowi 46,00 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał  2172 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 113.  

Wybory – Burmistrza Miasta Piechowice 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5329, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2757 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2757 wyborców, 
co stanowi 51,74 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 114.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał MAGDA Jan, zgłoszony przez KWW Nasze Wspólne 
Dobro. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7407, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3567 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3565 wyborców, 
co stanowi 48,13 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1945 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 115.  

Wybory – Wójta Gminy Platerówka 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał HALICKI Krzysztof Adam, zgłoszony przez KWW 
Pozytywne Przemiany. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1338, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 797 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 796 wyborców, co 
stanowi 59,49 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 552 głosów waŜnych. 
 
 
 



 

Rozdział 116.  

Wybory – Wójta Gminy Podgórzyn 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6729, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3250 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3251 wyborców, 

co stanowi 48,31 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 117.  

Wybory - Wójta Gminy Siekierczyn 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat, NIEKRASZ Janusz 

Marek, zgłoszony przez KWW Kontynuacja przemian uzyskał wymaganą liczbę 
głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3674, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1826 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1826 wyborców, 
co stanowi 49,70 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1025 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 118.  

Wybory - Wójta Gminy Stara Kamienica 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskała ŚWIĄTEK Zofia Małgorzata, zgłoszona przez KWW 
Nasza Gmina Stara Kamienica. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4271, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

3. Karty do głosowania wydano 2051 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2051 wyborców, 
co stanowi 48,02 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrana kandydatka uzyskała 1068 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 119.  

Wybory - Wójta Gminy Sulików  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał STARZYŃSKI Robert Marek, zgłoszony przez KWW 
Roberta Starzyńskiego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4945, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2859 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2859 wyborców, 
co stanowi 57,82 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1783 głosy waŜne. 
 
 

Rozdział 120.  

Wybory - Burmistrza Szklarskiej Poręby 

 

1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5583, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2702 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2701 wyborców, 
co stanowi 48,38 % uprawnionych do głosowania. 
 
 
 



 

Rozdział 121.  

Wybory - Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał MARCINIAK Roland Wojciech, zgłoszony przez KWW 
Konkretnie      i Realnie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3589, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1866 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1865 wyborców, 
co stanowi 51,96 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1336 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 122.  

Wybory - Wójta Gminy Warta Bolesławiecka 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat HANISZEWSKI 

Mirosław Kazimierz, zgłoszony przez KWW "Nasz Człowiek – Pewna Przyszłość" 
uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6697, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3020 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3018 wyborców, 
co stanowi 45,06 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2483 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 123.  

Wybory - Burmistrza Gminy i Miasta W ęgliniec 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7043, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

3. Karty do głosowania wydano 3169 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3168 wyborców, 
co stanowi 44,98 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 124.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3617, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1996 osobom, w tym 0 obywatelom  Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1997 wyborców, 

co stanowi 55,21 % uprawnionych do głosowania. 
 
 

Rozdział 125.  

Wybory – Burmistrza Miasta Zawidowa 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał ŁĘśNY Robert, zgłoszony przez KWW Roberta ŁęŜnego. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3500, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 1607 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1607 wyborców, 

co stanowi 45,91 % uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1198 głosów waŜnych. 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 126.  

Wybory - Wójta Gminy Zgorzelec 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6710, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3371 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3371 wyborców, 

co stanowi 50,24 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 127.  

Wybory - Burmistrza Miasta Zgorzelec 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26240, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 11534 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 11533 wyborców, 

co stanowi 43,95 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 128.  

Wybory – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 66541, w tym 3 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 25246 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 25223 wyborców, 

co stanowi 37,91 % uprawnionych do głosowania. 



 

Rozdział 129.  

Wybory - Burmistrza Bolkowa  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) WROŃSKI Jarosław Stanisław zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8777, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4464 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4463 wyborców, 
co stanowi 50,85 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2462 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 130.  

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów 

 
6. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
7. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10329, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
8. Karty do głosowania wydano 6064 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
9. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6067 wyborców, 

co stanowi 58,74 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 131.  

Wybory - Wójta Gminy Chojnów  

 
11. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden spośród 4 kandydatów nie uzyskał 

wymaganej liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne 
głosowanie. 

12. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7702, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

13. Karty do głosowania wydano 4608 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

14. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4607 wyborców, 
co stanowi 59,82% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 132.  

Wybory – Burmistrza Miasta Chojnowa 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) SERKIES Jan zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców ROZWÓJ CHOJNOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11229, w tym 0 obywateli 
Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4850 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4850 wyborców, 
co stanowi 43,19 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3249 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 133.  

Wybory – Wójta Gminy Gaworzyce 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) SZWAGRZYK Jacek Marek zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3129, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1979 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1979 wyborców, 
co stanowi 63,25 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1165 głosów waŜnych. 
 
 



 

Rozdział 134.  

Wybory – Wójta Gminy Głogów 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 3 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5154, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3083 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3081 wyborców, 

co stanowi 59,78 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 135.  

Wybory – Prezydenta Miasta Głogowa 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 8 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 54610, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 23314 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 23274 wyborców, 

co stanowi 42,62 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 136.  

Wybory – Burmistrza Góry  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 4 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16406, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 7079 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 7075 wyborców, 

co stanowi 43,12 % uprawnionych do głosowania. 



 

Rozdział 137.  

Wybory - Wójta Gminy Gr ębocice 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat JABŁOŃSKI Roman 

Jan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców GRĘBOCICE GMINA Z 
PRZYSZŁOŚCIĄ uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4186, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2357 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2357 wyborców, 
co stanowi 56,31 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2048 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 138.  

Wybory - Burmistrza Miasta Jawora 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19782, w tym 0 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 9056 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9058 wyborców, 

co stanowi 45,79 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 139.  

Wybory - Wójta Gminy Jemielno 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 7 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2520, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 1488 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 



 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1485 wyborców, 
co stanowi 58,93 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 140.  

Wybory - Wójta Gminy Jerzmanowa 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) GOLBA Lesław Julian zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców LESŁAWA GOLBY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3507, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2318 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2318 wyborców, 
co stanowi 66,10 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1173 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 141.  

Wybory – Wójta Gminy Kotla  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat HORBATOWSKI 

Łukasz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY 
KOTLA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3394, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1446 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1443 wyborców, 
co stanowi 42,22 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1321 głosów waŜnych. 
 
 
 
 



 

Rozdział 142.  

Wybory – Wójta Gminy Krotoszyce 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) Castaňeda Trujillo Beata zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców „DOBRO WSPÓLNE”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2565, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1460 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1459 wyborców, 
co stanowi 56,88 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1051 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 143.  

Wybory – Wójta Gminy Kunice  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) TERSA Zdzisław Andrzej zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Zdzisława Tersy Kunice 2014. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4930, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2677 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2677 wyborców, 
co stanowi 54,30 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1684 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 144.  

Wybory – Prezydenta Miasta Legnicy 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 80186, w tym 4 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 



 

3. Karty do głosowania wydano 30597 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 30592 wyborców, 
co stanowi 37,52 % uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 145.  

Wybory – Wójta Legnickiego Pola 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 4 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3785, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2404 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2404 wyborców, 

co stanowi 63,51 % uprawnionych do głosowania. 
 
 

Rozdział 146.  

Wybory – Wójta Gminy Lubin  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11498, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6668 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6662 wyborców, 

co stanowi 57,94 % uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 147.  

Wybory – Prezydenta Miasta Lubina 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) RACZYŃSKI Robert zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 59531, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 23737 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 23733 wyborców, 
co stanowi 39,87 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 16434 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 148.  

Wybory - Wójta Gminy M ęcinka 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) Brzozowski Mirosław Kazimierz, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3998, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2592 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2589 wyborców, 
co stanowi 64,76 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1435 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 149.  

Wybory - Wójta Gminy Miłkowice  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) STACHURA Dawid Artur, zgłoszony(a) przez KWW 
DAWIDA STACHURY. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5150, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2835 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2835 wyborców, 
co stanowi 54,16 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1443 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 150.  

Wybory – Wójta Gminy M ściwojów 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat FORYŚ Mariusz 

Damian, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „GMINA Z 
PRZYSZŁOŚCIĄ” uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3303, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1499 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1499 wyborców, 
co stanowi 45,38 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1320 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 151.  

Wybory – Wójta Gminy Niechlów 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 4 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3998, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2162 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2162 wyborców, 

co stanowi 54,08 % uprawnionych do głosowania. 
 



 

Rozdział 152.  

Wybory – Wójta Gminy Paszowice 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) Oszczęda Sebastian Paweł, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców SEBASTIANA OSZCZĘDY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3231, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1576 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1574 wyborców, 
co stanowi 48,72 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 977 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 153.  

Wybory – Wójta Gminy Pęcław 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach jedyny kandydat JURKOWSKI Artur 

Andrzej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Artura Jurkowskiego 
uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1784, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 725 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 724 wyborców, co 
stanowi 40,58 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 598 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 154.  

Wybory - Wójta Gminy Pielgrzymka  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) SYBIS Tomasz Jacek, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA. 



 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3758, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2123 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2123 wyborców, 
co stanowi 56,49 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1145 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 155.  

Wybory - Burmistrza Polkowic  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) WABIK Wiesław Władysław, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21082, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 10492 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 10469 wyborców, 
co stanowi 49,66 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5080 głosów waŜnych. 
 
 

Rozdział 156.  

Wybory – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) SIELICKA Alicja ElŜbieta, zgłoszony(a) przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Alicji Sielickiej. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6073, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3416 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3415 wyborców, 
co stanowi 56,23 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2454 głosów waŜnych. 



 

Rozdział 157.  

Wybory – Burmistrza Przemkowa 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7093, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3992 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3989 wyborców, 

co stanowi 56,24 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 158.  

Wybory – Wójta Gminy Radwanice 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3743, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2329 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2329 wyborców, 

co stanowi 62,22 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 159.  

Wybory – Wójta Gminy Rudna  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 4 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6165, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4351 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4349 wyborców, 

co stanowi 70,54 % uprawnionych do głosowania. 



 

Rozdział 160.  

Wybory - Wójta Gminy Ruja  

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) GREGORCZUK Paweł Czesław, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Wyborców ZMIANY NA LEPSZE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2165, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1248 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1248 wyborców, 
co stanowi 53,05 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 721 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 161.  

Wybory – Burmistrza Ścinawy 

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 4 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8209, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 4591 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 4589 wyborców, 

co stanowi 55,90 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 162.  

Wybory – Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) KOŁCZ Józef, zgłoszony(a) przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Józefa Kołcza KONTYNUACJA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6311, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 



 

3. Karty do głosowania wydano 2589 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2587 wyborców, 
co stanowi 39,42 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1613 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 163.  

Wybory - Wójta W ądroŜe Wielkie 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) JEDLECKA ElŜbieta Barbara, zgłoszony(a) przez 
Komitet Wyborczy Polskie Stronniectwo Ludowe. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3259, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1747 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1744 wyborców, 
co stanowi 53,51 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 948 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 164.  

Wybory – Burmistrza Wąsosza 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) STUCZYK Zbigniew Stanisław, zgłoszony(a) przez 
KWW FORUM 2014 WĄSOSZ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5952, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3260 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3259 wyborców, 
co stanowi 54,75 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1799 głosów waŜnych. 
 
 



 

Rozdział 165.  

Wybory - Burmistrza Miasta Wojcieszów 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) MACIEJCZYK Sławomir Piotr, zgłoszony(a) przez 
KWW INICJATYWA LOKALNA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3111, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1624 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1624 wyborców, 
co stanowi 52,20 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 991 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 166.  

Wybory – Wójta Gminy Zagrodno  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 6 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4451, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2509 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2059 wyborców, 

co stanowi 56,37 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 167.  

Wybory – Wójta Gminy Złotoryja 
 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał(a) LEŚNA Maria, zgłoszony(a) przez KWW 
SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5718, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2687 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 



 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 2687 wyborców, 
co stanowi 46,99 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1596 głosów waŜnych. 
 

Rozdział 168.  

Wybory - Burmistrza Miasta Złotoryja  

 
1. Wyboru nie dokonano, poniewaŜ Ŝaden z 5 kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13410, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6056 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 6056 wyborców, 

co stanowi 46,16 % uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 169.  

Wybory - Wójta Gminy śukowice 

 
1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał(a) WOŁOSZYN Krzysztof Piotr , zgłoszony(a) przez 
KWW Krzysztofa Wołoszyna. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2811, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1652 osobom, w tym 0 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1651 wyborców, 
co stanowi 58,73 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1339 głosów waŜnych. 
 
 
 
 
                Komisarz Wyborczy  

                     we Wrocławiu 

 

Wacława MACIŃSKA 


