
gm. Opatów

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

W KIELCACH I
z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

[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 Kielcach I podaje do publicznej
wiadomości  wyniki  wyborów  do rad  na  obszarze  województwa  świętokrzyskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego:
1) do 102 rad gmin, z tego:

a) do 92 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 10 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 13 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

2. Wybierano łącznie 1881 radnych, z czego:
1) 1596 radnych rad gmin, z tego:

a) 1380 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 216 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 255 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

3. Wybrano łącznie 1881 radnych, z czego:
1) 1596 radnych rad gmin, z tego:

a) 1380 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 216 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 255 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

4. Wybory przeprowadzono w 1474 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.



6. Głosowanie przeprowadzono w 1401 okręgach wyborczych.
7. Głosowania  nie  przeprowadzono  w  73  okręgach  wyborczych,  w  których  liczba

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych.  W związku z tym 73 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.

8. Głosowanie przeprowadzono w 982 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 92 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
1380 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 1380 radnych spośród 3988 kandydatów zgłoszonych przez 355 komitetów
wyborczych, w tym 313 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 1380 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 565707 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej

niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 334183 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej

niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 333907 osób, to jest

59,02% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 326754, to jest 97,86% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 7153, to jest  2,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z

tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia  znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej  liczby kandydatów

oddano 2136, to jest 29,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5017, to jest

70,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1307 okręgach wyborczych.
10. Głosowania  nie  przeprowadzono  w 73  okręgach  wyborczych,  w  których  zgłoszono

jedną listę  kandydatów (jednego kandydata).  W związku z tym 73 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.

11. Głosowanie przeprowadzono w 653 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców



1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin powyżej 20 tys.  mieszkańców,  w których
utworzono 39 okręgów wyborczych.

2. Wybierano  216  radnych  spośród  1707  kandydatów  zgłoszonych  na  241  listach
kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 216 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 428732 osób, w tym 7 obywateli Unii Europejskiej

niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 231356 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej

niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 231073 osób, to jest

53,90% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 223246, to jest 96,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano  7827, to jest  3,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z

tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z

różnych list oddano 3676, to jest 46,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4151, to jest

53,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia  znaku  „X”  wyłącznie  obok  nazwiska  kandydata  na  liście,  której

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest  0,00%  ogólnej liczby głosów
nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 39 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 317 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1. Wybory  przeprowadzono  do  13  rad  powiatów,  w  których  utworzono  51  okręgów
wyborczych.

2. Wybierano  255  radnych  spośród  1711  kandydatów  zgłoszonych  na  253  listach
kandydatów przez 38 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 255 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 864299 osób.
5. Karty do głosowania wydano 489730 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 489744 osób, to jest

56,66% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 464530, to jest 94,85% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano  25214, to jest  5,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z

tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z

różnych list oddano 14104, to jest 55,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych,



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11110, to
jest 44,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia  znaku  „X”  wyłącznie  obok  nazwiska  kandydata  na  liście,  której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest  0,00%  ogólnej liczby głosów
nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 51 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 888 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego utworzono
4 okręgi wyborcze.

2. Wybierano 30 radnych spośród 381 kandydatów zgłoszonych na 47 listach kandydatów
przez 13 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 30 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1021995 osób.
5. Karty do głosowania wydano 579036 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 578365 osób, to jest

56,59% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 538229, to jest 93,06% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano  40136, to jest  6,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z

tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z

różnych list oddano 12702, to jest 31,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27434, to

jest 68,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia  znaku  „X”  wyłącznie  obok  nazwiska  kandydata  na  liście,  której

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest  0,00%  ogólnej liczby głosów
nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 982 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

Rozdział 50.
Wybory do Rady Miejskiej w Opatowie



Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9848.
3. Karty do głosowania wydano 5988 osobom.
4. W wyborach wzięło  udział  (oddało  ważne  karty  do  głosowania)  5991 osób,  to  jest

60,83% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 5829, to jest 97,30% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 162, to jest 2,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego

głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

oddano 43, to jest 26,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 119, to jest

73,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano

0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691;
4) karty do głosowania wydano 422 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422;
6) głosów ważnych oddano 407;
7) radnym został wybrany:

― SŁAPEK Marcin Michał,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 628;
4) karty do głosowania wydano 362 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362;
6) głosów ważnych oddano 359;
7) radnym został wybrany:

― SCHAB Rafał,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.



3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555;
4) karty do głosowania wydano 332 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 325;
7) radnym został wybrany:

― KAWALEC Krzysztof Bronisław,
z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI.

4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740;
4) karty do głosowania wydano 429 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429;
6) głosów ważnych oddano 413;
7) radną została wybrana:

― SZCZEPAŃSKA Małgorzata Katarzyna,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557;
4) karty do głosowania wydano 343 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343;
6) głosów ważnych oddano 337;
7) radnym został wybrany:

― ADAMSKI Andrzej,
z listy nr 8 KWW KUKIZ'15.

6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743;
4) karty do głosowania wydano 440 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440;
6) głosów ważnych oddano 429;
7) radnym został wybrany:

― CHEBA Jacek Ryszard,



z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 822;
4) karty do głosowania wydano 528 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 529;
6) głosów ważnych oddano 519;
7) radnym został wybrany:

― WYSOPAL Stanisław,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729;
4) karty do głosowania wydano 482 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482;
6) głosów ważnych oddano 470;
7) radnym został wybrany:

― ŻYCHOWSKI Andrzej,
z listy nr 18 KWW W SŁUŻBIE LUDZIOM ZIEMI OPATOWSKIEJ.

9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 739;
4) karty do głosowania wydano 428 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429;
6) głosów ważnych oddano 417;
7) radnym został wybrany:

― RYSIAK Marek,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 574;
4) karty do głosowania wydano 349 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349;
6) głosów ważnych oddano 341;



7) radną została wybrana:
― MASTERNAK Magdalena Lidia,
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653;
4) karty do głosowania wydano 396 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396;
6) głosów ważnych oddano 383;
7) radnym został wybrany:

― KARGULEWICZ Dawid Rafał,
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL.

12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 713;
4) karty do głosowania wydano 474 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475;
6) głosów ważnych oddano 449;
7) radnym został wybrany:

― KĘDZIORA Klaudiusz,
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL.

13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600;
4) karty do głosowania wydano 364 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364;
6) głosów ważnych oddano 355;
7) radnym został wybrany:

― SUSKA Wiesław,
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL.

14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564;
4) karty do głosowania wydano 293 osobom;



5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293;
6) głosów ważnych oddano 289;
7) radną została wybrana:

― WRZOŁEK Beata Maria,
z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI.

15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540;
4) karty do głosowania wydano 346 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346;
6) głosów ważnych oddano 336;
7) radnym został wybrany:

― BOCHEŃSKI Waldemar,
z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI.

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu w Opatowie

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla  wyboru  Rady  utworzono  3  okręgi  wyborcze,  w  których  łącznie  wybierano 17
radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 44157.
3. Karty do głosowania wydano 27302 osobom.
4. W wyborach  wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27341 osób, to jest

61,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 25754, to jest 94,20% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano  1587, to jest  5,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z

tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z

różnych list oddano 963, to jest 60,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 624, to jest

39,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych,



3) postawienia  znaku  „X”  wyłącznie  obok  nazwiska  kandydata  na  liście,  której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest  0,00%  ogólnej liczby głosów
nieważnych.

7. Warunki  uprawniające  do uczestniczenia  w podziale  mandatów spełniły  następujące
listy:
1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 14 KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8019;
4) głosów ważnych oddano 7606;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BŁAWAT Aneta Bożena,
― KASIŃSKA Barbara Jadwiga;

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

― STANIEK Tomasz Rafał,
― WOLAŃSKI Maciej,
― ROZSZCZYPAŁA Adam Bronisław;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 30
radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1021995.
3. Karty do głosowania wydano 579036 osobom.



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 578365 osób, to jest
56,59% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 538229, to jest 93,06% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano  40136, to jest  6,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z

tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z

różnych list oddano 12702, to jest 31,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27434, to

jest 68,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia  znaku  „X”  wyłącznie  obok  nazwiska  kandydata  na  liście,  której

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest  0,00%  ogólnej liczby głosów
nieważnych.

7. Warunki  uprawniające  do uczestniczenia  w podziale  mandatów spełniły  następujące
listy:
1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA;
3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5) lista nr 11 KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 144292;
4) głosów ważnych oddano 131996;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BĄK Arkadiusz,
― SWAJDA Andrzej;

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:
― SZAGINIAN Grigor;

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:



― JOŃCA Marek Jan,
― ZIELEŃ Magdalena Anna,
― KRAKOWIAK Paweł Jerzy,
― STRZAŁA Marek;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach I

/-/ Jan KLOCEK
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