
 

Miasto i Gmina Ogrodzieniec 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KATOWICACH I 

z dnia 29 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa śląskiego 

 

[WYCIĄG] 

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

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

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa śląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 167 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 486 

kandydatów zgłoszonych przez 355 komitetów wyborczych, w tym w 27 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 3545962 osób, w tym 72 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1856431 osobom, w tym 49 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1854114 wyborców, 

to jest 52,29%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1834019, to jest 98,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20095, to jest 1,08%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 

6423, to jest 31,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 13598, to jest 67,67%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 



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

74, to jest 0,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 167 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 126 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 41 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 129 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 100 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 29 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 38 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 38 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 26 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 

473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowanie: 

1) Miasto Bielsko-Biała; 

2) Gmina Blachownia – powiat częstochowski; 

3) Miasto Bytom; 

4) Miasto Cieszyn – powiat Cieszyński; 

5) Gmina Czernichów – powiat Żywiecki; 

6) Miasto Dąbrowa Górnicza; 

7) Gmina Istebna – powiat Cieszyński; 

8) Gmina Janów – powiat częstochowski; 

9) Gmina Kamienica Polska – powiat częstochowski; 

10) Gmina Konopiska – powiat częstochowski; 

11) Gmina Kozy – powiat Bielski; 

12) Gmina Krupski Młyn – powiat tarnogórski; 

13) Miasto Lędziny – powiat bieruńsko-lędziński; 

14) Gmina Lyski – powiat rybnicki; 

15) Miasto Miasteczko Śląskie – powiat tarnogórski; 

16) Gmina Miedźna – powiat Pszczyński; 

17) Miasto Mysłowice; 

18) Miasto Myszków – powiat myszkowski; 

19) Gmina Niegowa – powiat myszkowski; 

20) Gmina Panki – powiat kłobucki; 

21) Gmina Poczesna – powiat częstochowski; 



22) Miasto Pszów – powiat wodzisławski; 

23) Miasto Racibórz – powiat raciborski; 

24) Gmina Rędziny – powiat częstochowski; 

25) Miasto Ruda Śląska; 

26) Miasto i Gmina Siewierz – powiat będziński; 

27) Gmina Szczekociny – powiat zawierciański; 

28) Miasto Świętochłowice; 

29) Miasto Ustroń – powiat Cieszyński; 

30) Gmina Wilkowice – powiat Bielski; 

31) Gmina Włodowice – powiat zawierciański; 

32) Miasto i Gmina Woźniki – powiat lubliniecki; 

33) Gmina Wręczyca Wielka – powiat kłobucki; 

34) Miasto Zabrze; 

35) Gmina Popów – powiat kłobucki; 

36) Miasto Zawiercie – powiat zawierciański; 

37) Gmina Żarnowiec – powiat zawierciański; 

38) Miasto Żory. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 92. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

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

głosów uzyskała PILARCZYK-SPRYCHA Anna Jolanta zgłoszona przez KWW 

ZDROWA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7672. 

3. Karty do głosowania wydano 5059 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5059 wyborców, co 

stanowi 65,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3006 głosów ważnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach I 

/-/ Michał Niedopytalski 


