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WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz 
Wyborczy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na 
obszarze województwa dolnośląskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 
 1) do 169 rad gmin, z tego: 
  a) do 139 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) do 27 rad gmin w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
  c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 
 2) do 26 rad powiatów; 
 3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
2. Wybierano łącznie 3 303 radnych, z czego: 
 1) 2 747 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 2 085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 577 radnych w gminach powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 85 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 520 radnych rad powiatów; 
 3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
3. Wybrano łącznie 3 303 radnych, z czego: 
 1) 2 747 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 2 085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 577 radnych w gminach powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 85 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 520 radnych rad powiatów; 
 3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 1 475 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 1 818 obwodach głosowania. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 48 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 55 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 
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Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin, w których utworzono 1 249 okręgów 
wyborczych 

2. Wybierano 2 085 radnych spośród 7 586 kandydatów zgłoszonych na 4 956 listach 
kandydatów przez 977 komitetów wyborczych, w tym 879 komitetów wyborczych 
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 
liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2 085 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 903 277 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 450 762 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 450 359 osób, to jest 

49,86% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 438 183, to jest 97,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 12 176, to jest 2,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 849 obwodach głosowania. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 48 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 55 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 27 rad gmin, w których utworzono 99 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 577 radnych spośród 5 732 kandydatów zgłoszonych na 590 listach 
kandydatów przez 99 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 577 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 765 747 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 345 176 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 344 799 osób, to jest 

45,03% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 326 406, to jest 94,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 18 393, to jest 5,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 568 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 16 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 85 radnych spośród 1 122 kandydatów zgłoszonych na 134 listach 

kandydatów przez 21 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 85 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 650 593 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 256 085 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 255 703 osób, to jest 

39,30% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 247 944, to jest 96,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów niewaŜnych oddano 7 759, to jest 3,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 393 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 520 radnych spośród 4 996 kandydatów zgłoszonych na 597 listach 
kandydatów przez 88 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 520 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 687 184 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 801 941 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 801 038 osób, to jest 

47,48% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 738 315, to jest 92,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 62 723, to jest 7,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 425 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego utworzono 5 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 36 radnych spośród 549 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 
przez 15 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2 337 756 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1 058 002 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 1 056 357 osób, to jest 

45,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 941 035, to jest 89,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 115 322, to jest 10,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 818 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 
 

Wybory do Rady Miejskiej w Głuszycy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 566. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 3 813 osób, to jest 

50,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 
  4) głosów waŜnych oddano 503; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC 
  –  BISEK Halina 
  –  SAKOWICZ Grzegorz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 
  4) głosów waŜnych oddano 464; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC 
  –  REJMAN Monika 
  b) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 
  –  CHMURA Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów waŜnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 
  –  MARSZAŁ Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 857; 
  4) głosów waŜnych oddano 837; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC 
  –  JELEWSKA Barbara 
  –  CZEPIL Roman 
  b) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 
  –  SZYMAŃSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 813; 
  4) głosów waŜnych oddano 796; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 
  –  CHILIŃSKA Ela 
  b) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY 
  –  RECH Janusz Nikodem 
  c) z listy nr 24 KWW RODZINA PRACA OJCZYZNA 
  –  MASIUK Marek Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów waŜnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY 
  –  TRAWCZYŃSKI Tomasz Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów waŜnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA 
  –  SZOSTAK Bernard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów waŜnych oddano 255; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 
  –  PIEROŃ Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 
  4) głosów waŜnych oddano 222; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY 
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  –  SOKOŁOWSKA Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wyniki wyborów w okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 086; 
  4) głosów waŜnych oddano 9 097; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – DOROSZ Ewa Anna 

  – LASZKIEWICZ Andrzej Ryszard 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HAUSMAN Adam Ludwik 

  – LIPIŃSKI Andrzej Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
 

Wyniki wyborów w okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 9 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250 565; 
  4) głosów waŜnych oddano 216 961; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – DYDUCH Marek 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LONGAWA Stanisław Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GOLAK Julian Kazimierz 

  – GROMADZKA Dorota 

  – SZCZYGIEŁ Zbigniew 

  – TUTAJ Jerzy 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GASZYŃSKA ElŜbieta 

  – SOSIŃSKI Piotr Stefan 

  
e) 
  

lista nr 12 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WILD Patryk Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu 
 

/-/ Wacława Macińska 

 


