
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

we Wrocławiu 

z dnia 28 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 1037802 wyborcom, w tym 80 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1037191 

wyborców, to jest 44,75%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1012683 to jest 97,64% ogólnej liczby głosów 

oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 24508, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów 

oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 17465 to jest 

71,26% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 

5632, to jest 22,98% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

 



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 żaden z kandydatów na wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie 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. Żórawina - pow. wrocławski 

24) gm. Bielawa - pow. dzierżoniowski 

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. dzierżoniowski 

37) gm. Piława Górna - pow. dzierżoniowski 

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 

Wybory - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ 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 ważne karty do głosowania) 8696 wyborców, 

co stanowi 48,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4689 głosów ważnych. 
 

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu 

 

/-/ Wacława Macińska 
 


