
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

w Krakowie 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa małopolskiego 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 

112, z późn. zm.
1)

) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 549 kandydatów, w 

tym w 24 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2.646.846 osób, w tym 84 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Kart do głosowania wydano 1.284.684 wyborcom, w tym 56 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędących \obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1.283.964 wyborców, to jest 

48,51 %  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1.257.480, to jest 97,94 % ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 26.484, to jest 2,06 %  ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 19.160, to jest 72,34 % 

ogólnej liczby głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 5674, to jest 

21,42 % ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 179 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu; 

2) 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 122 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

                                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 

z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 



 2 

1) 122 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu; 

2) 0 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 60 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 60 gminach i miastach żaden z kandydatów na Wójta, Burmistrza lub prezydenta miasta 

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

a) w 57 gminach niebędących miastami na prawach powiatu, 

b) w 3 miastach na prawach powiatu. 

4. W żadnej gminie wyboru Wójta, Burmistrza lub prezydenta miasta nie dokona, zgodnie z art. 

482 § 2 i 4 Kodeksu wyborczego, właściwa rada Gminy, rada miejska lub rada miasta. 

5. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 473 § 2 

Kodeksu wyborczego, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne 

głosowanie: 

1)  Andrychów – powiat wadowicki 

2)  Bolesław – powiat olkuski 

3)  Bochnia m. – powiat bocheński 

4)  Bochnia gm. – powiat bocheński 

5)  Brzesko – powiat brzeski 

6)  Brzeszcze – powiat oświęcimski 

7)  Chrzanów – powiat chrzanowski 

8)  Czarny Dunajec – powiat nowotarski 

9)  Dąbrowa Tarnowska – powiat dąbrowski 

10)  Gdów – powiat wielicki 

11)  Gorlice m. – powiat gorlicki 

12)  Gródek nad Dunajcem – powiat nowosądecki 

13)  Grybów m. – powiat nowosądecki 

14)  Iwanowice – powiat krakowski 

15)  Jerzmanowice – Przeginia – powiat krakowski 

16)  Klucze – powiat olkuski 

17)  Kozłów – powiat miechowski 

18)  Krzeszowice – powiat krakowski 

19)  Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki 

20)  Kraków – miasto na prawach powiatu 

21)  Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski 

22)  Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki 

23)  Lanckorona – powiat wadowicki 

24)  Laskowa – powiat limanowski 

25)  Lisia Góra – powiat tarnowski 

26)  Liszki – powiat krakowski 

27)  Łapsze Niżne – powiat nowotarski 

28)  Mogilany – powiat krakowski 

29)  Mszana Dolna m. – powiat limanowski 

30)  Mszana Dolna gm. – powiat limanowski 

31)  Nowe Brzesko – powiat proszowicki 

32)  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu 
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33)  Nowy Targ m. – powiat nowotarski 

34)  Nowy Wiśnicz – powiat bocheński 

35)  Olkusz – powiat olkuski 

36)  Oświęcim gm. – powiat oświęcimski 

37)  Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki 

38)  Pleśna – powiat tarnowski 

39)  Proszowice  – powiat proszowicki 

40)  Radziemice – powiat proszowicki 

41)  Ryglice – powiat tarnowski 

42)  Rzepiennik Strzyżewski – powiat tarnowski 

43)  Rzezawa – powiat bocheński 

44)  Skawina – powiat krakowski 

45)  Słaboszów – powiat miechowski 

46)  Stryszów – powiat wadowicki 

47)  Sułkowice – powiat myślenicki  

48)  Szaflary – powiat nowotarski 

49)  Tarnów m. - miasto na prawach powiatu 

50)  Trzebinia – powiat chrzanowski 

51)  Tuchów – powiat tarnowski 

52)  Tymbark – powiat limanowski 

53)  Wadowice – powiat wadowicki 

54)  Wojnicz – powiat tarnowski  

55)  Wierzchosławice – powiat tarnowski 

56)  Wiśniowa – powiat myślenicki 

57)  Wolbrom – powiat olkuski 

58)  Zakopane – powiat tatrzański 

59)  Zawoja – powiat suski 

60)  Zator – powiat oświęcimski 
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Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

 

 

Rozdział 39. 

Wybory Wójta Gminy Gręboszów 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat ŚWIĘTEK Krystyna zgłoszony przez 

Komitet Wyborczy PSL uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2988, w  tym 0 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1193 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym 

obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1193 wyborców, co stanowi 

39,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 812 głosów ważnych. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Krakowie 

 

(-) Teresa Rak 

 


