
WYCI ĄG Z OBWIESZCZENIA 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

 we Wrocławiu 
z dnia 1 grudnia 2014 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r.  
(tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 5116) 

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, w których w dniu 30 listopada 2014 r. 
przeprowadzane było ponowne głosowanie. 

 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 74 wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast spośród 148 kandydatów zgłoszonych przez 137. komitety 
wyborcze (komitetów wyborczych). 

2. Uprawnionych do głosowania było 1426528 osób, w tym 91 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 537870 wyborcom, w tym 48 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem 
polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 537801 
wyborców, to jest 37.7%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów waŜnych oddano 530479 to jest 98.64% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów niewaŜnych oddano 7322 to jest 1.36%  ogólnej liczby głosów oddanych. 
7. Głosów niewaŜnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 3208, to jest 

43.81% ogólnej liczby głosów niewaŜnych. 
8. Głosów niewaŜnych z powodu postawienia dwu znaków „x” oddano 3502 to jest 

47.83% ogólnej liczby głosów niewaŜnych. 



 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  

1. W ponownym głosowaniu wybrano 74 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
z czego: 
1) 71 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących 

miastami na prawach powiatu; 
2) 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Wybory Wójta Gminy śórawina 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą 
liczbę głosów uzyskał śUKOWSKI Jan  zgłoszony przez KWW Przyjazna Gmina 
śórawina.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7874, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3638 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4 . W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3638 wyborców, 
co stanowi  46.2% uprawnionych do głosowania. 

5.   Wybrany kandydat uzyskał 2036 głosów waŜnych.  
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