
 

 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE I 

z dnia 24 października 2018 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. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 

kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i miastach, 

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, 

to jest 55,26%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4916, 

to jest 29,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, to jest 70,77%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 

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

1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

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

a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 

§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 

głosowanie: 

1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski; 

2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki; 

3) Gmina Biskupice – powiat wielicki; 

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński; 

5) Gmina Brzesko – powiat brzeski; 

6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski; 

7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski; 

8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski; 

9) Gmina Czchów – powiat brzeski; 

10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski; 

11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki; 

12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki; 

13) Gmina Jordanów – powiat suski; 

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki; 

15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki; 

16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański; 

17) Miasto Kraków; 

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski; 

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki; 

20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki; 

21) Gmina Łapanów – powiat bocheński; 

22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki; 

23) Gmina Łukowica – powiat limanowski; 

24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski; 

25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki; 

26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski; 
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27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki; 

28) Miasto Nowy Sącz; 

29) Gmina Olkusz – powiat olkuski; 

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki; 

31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki; 

32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski; 

33) Gmina Skała – powiat krakowski; 

34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki; 

35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski; 

36) Miasto Tarnów; 

37) Gmina Trzciana – powiat bocheński; 

38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski; 

39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki; 

40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki; 

41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski; 

42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski; 

43) Gmina Zawoja – powiat suski; 

44) Gmina Żabno – powiat tarnowski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Rozdział 1. 

Wybory Burmistrza Gminy Alwernia 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10341. 

3. Karty do głosowania wydano 6035 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6037 wyborców, co 

stanowi 58,38% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 2. 

Wybory Burmistrza Andrychowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 34655. 
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3. Karty do głosowania wydano 18816 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18808 wyborców, co 

stanowi 54,27% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 3. 

Wybory Wójta Gminy Babice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WARZECHA Radosław Stanisław zgłoszony przez KWW 

"SAMORZĄDNA GMINA 2018". 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7481. 

3. Karty do głosowania wydano 4162 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4162 wyborców, co 

stanowi 55,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2960 głosów ważnych. 
 

Rozdział 4. 

Wybory Wójta Gminy Biały Dunajec 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NOWAK Andrzej Jacek zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5584. 

3. Karty do głosowania wydano 2633 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2634 wyborców, co 

stanowi 47,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1418 głosów ważnych. 
 

Rozdział 5. 

Wybory Burmistrza Biecza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WĘDRYCHOWICZ 

Mirosław Józef zgłoszony przez KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13796. 

3. Karty do głosowania wydano 6306 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6301 wyborców, co 

stanowi 45,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5410 głosów ważnych. 
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Rozdział 6. 

Wybory Wójta Gminy Biskupice 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7860, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4415 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4413 wyborców, co 

stanowi 56,15% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 7. 

Wybory Burmistrza Bobowej 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat LIGĘZA Wacław Jan 

zgłoszony przez KWW WACŁAWA LIGĘZY uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7483. 

3. Karty do głosowania wydano 3714 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3708 wyborców, co 

stanowi 49,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3024 głosy ważne. 
 

Rozdział 8. 

Wybory Wójta Gminy Bochnia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BZDEK Marek Edward zgłoszony przez KWW MAREK BZDEK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15639. 

3. Karty do głosowania wydano 8361 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8355 wyborców, co 

stanowi 53,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5017 głosów ważnych. 
 

Rozdział 9. 

Wybory Burmistrza Miasta Bochnia 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23483. 
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3. Karty do głosowania wydano 12995 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12983 wyborców, co 

stanowi 55,29% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 10. 

Wybory Wójta Gminy Bolesław 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DUDZIŃSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA 

DUDZIŃSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6383. 

3. Karty do głosowania wydano 3712 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3709 wyborców, co 

stanowi 58,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2634 głosy ważne. 
 

Rozdział 11. 

Wybory Wójta Gminy Bolesław 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat OLEARCZYK Kazimierz 

Stanisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2334. 

3. Karty do głosowania wydano 872 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 871 wyborców, co stanowi 

37,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 630 głosów ważnych. 
 

Rozdział 12. 

Wybory Wójta Gminy Borzęcin 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KWAŚNIAK Janusz Józef 

zgłoszony przez KWW RZĄDZIMY SPRAWIEDLIWIE uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6812, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3027 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3023 wyborców, co 

stanowi 44,38% uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 2062 głosy ważne. 
 

Rozdział 13. 

Wybory Burmistrza Brzeska 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29136, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 16008 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16003 wyborców, co 

stanowi 54,93% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 14. 

Wybory Burmistrza Brzeszcz 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17158. 

3. Karty do głosowania wydano 9751 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9743 wyborców, co 

stanowi 56,78% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 15. 

Wybory Wójta Gminy Brzeźnica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ANTOS Bogusław Stanisław zgłoszony przez KWW RAZEM W 

PRZYSZŁOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8145. 

3. Karty do głosowania wydano 4646 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4641 wyborców, co 

stanowi 56,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3213 głosów ważnych. 
 

Rozdział 16. 

Wybory Wójta Gminy Budzów 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat NAJDEK Jan zgłoszony przez 

KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6814. 

3. Karty do głosowania wydano 2953 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2951 wyborców, co 

stanowi 43,31% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2336 głosów ważnych. 
 

Rozdział 17. 

Wybory Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PIETRZYK Andrzej zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10331. 

3. Karty do głosowania wydano 4827 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4824 wyborców, co 

stanowi 46,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2875 głosów ważnych. 
 

Rozdział 18. 

Wybory Burmistrza Miasta Bukowno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GAJDZISZEWSKI Mirosław Adam zgłoszony przez KWW 

MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8364. 

3. Karty do głosowania wydano 4604 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4603 wyborców, co 

stanowi 55,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2616 głosów ważnych. 
 

Rozdział 19. 

Wybory Wójta Gminy Bystra-Sidzina 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat TEMPKA Stanisław Jan 

zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5350. 

3. Karty do głosowania wydano 2507 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2506 wyborców, co 

stanowi 46,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2171 głosów ważnych. 
 

Rozdział 20. 

Wybory Wójta Gminy Charsznica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŻEBRAK Jan zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6165, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3004 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3001 wyborców, co 

stanowi 48,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1943 głosy ważne. 
 

Rozdział 21. 

Wybory Burmistrza Chełmka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SATERNUS Andrzej Stanisław zgłoszony przez KWW SAMORZĄD 

GMINY 2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10386. 

3. Karty do głosowania wydano 5749 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5748 wyborców, co 

stanowi 55,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3755 głosów ważnych. 
 

Rozdział 22. 

Wybory Wójta Gminy Chełmiec 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STAWIARSKI Bernard Adam zgłoszony przez KWW BERNARDA 

STAWIARSKIEGO ZGODA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21835. 

3. Karty do głosowania wydano 13130 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13128 wyborców, co 

stanowi 60,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7907 głosów ważnych. 
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Rozdział 23. 

Wybory Burmistrza Miasta Chrzanowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 37420, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 19249 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19238 wyborców, co 

stanowi 51,41% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 24. 

Wybory Burmistrza Gminy Ciężkowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JURKIEWICZ Zbigniew Marek zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9015. 

3. Karty do głosowania wydano 4521 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4518 wyborców, co 

stanowi 50,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2634 głosy ważne. 
 

Rozdział 25. 

Wybory Wójta Gminy Czarny Dunajec 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17812, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7568 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7568 wyborców, co 

stanowi 42,49% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 26. 

Wybory Burmistrza Czchowa 
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1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7646. 

3. Karty do głosowania wydano 4182 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4185 wyborców, co 

stanowi 54,73% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 27. 

Wybory Wójta Gminy Czernichów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŁYTEK Szymon Marek zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 

CZERNICHÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11463. 

3. Karty do głosowania wydano 6007 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6007 wyborców, co 

stanowi 52,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3107 głosów ważnych. 
 

Rozdział 28. 

Wybory Wójta Gminy Czorsztyn 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WACH Tadeusz zgłoszony przez KWW PODHALAŃSKA 

WSPÓLNOTA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5967. 

3. Karty do głosowania wydano 2819 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2817 wyborców, co 

stanowi 47,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1695 głosów ważnych. 
 

Rozdział 29. 

Wybory Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KACZMARSKI Krzysztof Maciej zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI 

ZIEMI DĄBROWSKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17066. 

3. Karty do głosowania wydano 8593 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8583 wyborców, co 

stanowi 50,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5039 głosów ważnych. 
 

Rozdział 30. 

Wybory Wójta Gminy Dębno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOZŁOWSKI Wiesław Kazimierz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11689. 

3. Karty do głosowania wydano 6316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6310 wyborców, co 

stanowi 53,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4014 głosów ważnych. 
 

Rozdział 31. 

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SUŚ Tomasz Paweł zgłoszony przez KWW TOMASZA SUSIA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11753. 

3. Karty do głosowania wydano 6910 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6909 wyborców, co 

stanowi 58,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3659 głosów ważnych. 
 

Rozdział 32. 

Wybory Wójta Gminy Dobra 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WĘGRZYN Benedykt Michał zgłoszony przez KWW BENEDYKTA 

WĘGRZYNA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7803. 

3. Karty do głosowania wydano 4221 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4221 wyborców, co 

stanowi 54,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2287 głosów ważnych. 
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Rozdział 33. 

Wybory Wójta Gminy Drwinia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PAJĄK Jan Andrzej zgłoszony przez KWW JANA PAJĄKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5272. 

3. Karty do głosowania wydano 3095 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3096 wyborców, co 

stanowi 58,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1887 głosów ważnych. 
 

Rozdział 34. 

Wybory Wójta Gminy Gdów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WOJAS Zbigniew zgłoszony przez KWW „RAZEM DLA 

MIESZKAŃCÓW”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14846. 

3. Karty do głosowania wydano 7910 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7905 wyborców, co 

stanowi 53,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4229 głosów ważnych. 
 

Rozdział 35. 

Wybory Wójta Gminy Gnojnik 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6183. 

3. Karty do głosowania wydano 3632 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3631 wyborców, co 

stanowi 58,73% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 36. 

Wybory Wójta Gminy Gołcza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BLACHA Lesław Czesław zgłoszony przez KWW RUCH 

OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5002. 
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3. Karty do głosowania wydano 2932 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2927 wyborców, co 

stanowi 58,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1858 głosów ważnych. 
 

Rozdział 37. 

Wybory Wójta Gminy Gorlice 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13978. 

3. Karty do głosowania wydano 7006 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7005 wyborców, co 

stanowi 50,11% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 38. 

Wybory Burmistrza Miasta Gorlice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KUKLA Rafał Tomasz zgłoszony przez KW WSPÓLNE GORLICE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22583. 

3. Karty do głosowania wydano 11757 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11756 wyborców, co 

stanowi 52,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6103 głosy ważne. 
 

Rozdział 39. 

Wybory Wójta Gminy Gręboszów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GIL Krzysztof Karol zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2879. 

3. Karty do głosowania wydano 1504 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1499 wyborców, co 

stanowi 52,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 904 głosy ważne. 
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Rozdział 40. 

Wybory Wójta Gminy Gromnik 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat STASZ Bogdan Jan zgłoszony 

przez KWW BLOKSAMORZĄDOWY uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6980. 

3. Karty do głosowania wydano 3193 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3187 wyborców, co 

stanowi 45,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2223 głosy ważne. 
 

Rozdział 41. 

Wybory Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TOBIASZ Józef zgłoszony przez KWW JÓZEFA TOBIASZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7163. 

3. Karty do głosowania wydano 3869 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3867 wyborców, co 

stanowi 53,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1950 głosów ważnych. 
 

Rozdział 42. 

Wybory Wójta Gminy Grybów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18949. 

3. Karty do głosowania wydano 11439 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11431 wyborców, co 

stanowi 60,33% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 43. 

Wybory Burmistrza Miasta Grybów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat FYDA Paweł Marek 

zgłoszony przez KWW „MÓJ NOWY GRYBÓW” uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4831. 

3. Karty do głosowania wydano 2716 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2699 wyborców, co 

stanowi 55,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2361 głosów ważnych. 
 

Rozdział 44. 

Wybory Wójta Gminy Iwanowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LISOWSKI Robert zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 

IWANOWICE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7223. 

3. Karty do głosowania wydano 4279 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4277 wyborców, co 

stanowi 59,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2139 głosów ważnych. 
 

Rozdział 45. 

Wybory Wójta Gminy Iwkowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KAMIŃSKI Bogusław 

zgłoszony przez KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4962. 

3. Karty do głosowania wydano 2427 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2424 wyborców, co 

stanowi 48,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1731 głosów ważnych. 
 

Rozdział 46. 

Wybory Wójta Gminy Jabłonka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KARLAK Antoni zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14378. 

3. Karty do głosowania wydano 7799 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7796 wyborców, co 

stanowi 54,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4776 głosów ważnych. 
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Rozdział 47. 

Wybory Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GWIZDAŁA Tomasz Tadeusz zgłoszony przez KWW TOMASZA 

GWIZDAŁY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8815. 

3. Karty do głosowania wydano 5454 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5452 wyborców, co 

stanowi 61,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3562 głosy ważne. 
 

Rozdział 48. 

Wybory Wójta Gminy Jodłownik 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STAWARZ Paweł Włodzimierz zgłoszony przez KWW PAWŁA 

STAWARZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6640, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3870 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3869 wyborców, co 

stanowi 58,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2074 głosy ważne. 
 

Rozdział 49. 

Wybory Wójta Gminy Jordanów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8643. 

3. Karty do głosowania wydano 4515 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4514 wyborców, co 

stanowi 52,23% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 50. 

Wybory Burmistrza Miasta Jordanowa 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MALCZEWSKI Andrzej Stanisław zgłoszony przez KWW 

POROZUMIENIE DLA JORDANOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4261. 

3. Karty do głosowania wydano 2411 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2403 wyborców, co 

stanowi 56,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1289 głosów ważnych. 
 

Rozdział 51. 

Wybory Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15995. 

3. Karty do głosowania wydano 8468 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8461 wyborców, co 

stanowi 52,90% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 52. 

Wybory Wójta Gminy Kamienica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SADOWSKI Władysław Jan 

zgłoszony przez KWW STRAŻACY GMINY KAMIENICA uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6022. 

3. Karty do głosowania wydano 3251 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3250 wyborców, co 

stanowi 53,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2451 głosów ważnych. 
 

Rozdział 53. 

Wybory Wójta Gminy Kamionka Wielka 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7790. 

3. Karty do głosowania wydano 4499 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4495 wyborców, co 

stanowi 57,70% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 54. 

Wybory Burmistrza Gminy Kęty 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KLĘCZAR Krzysztof Jan zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

PONAD PODZIAŁAMI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27043, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 14646 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14638 wyborców, co 

stanowi 54,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 11185 głosów ważnych. 
 

Rozdział 55. 

Wybory Wójta Gminy Klucze 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat BIEŃ Norbert Tomasz 

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY KLUCZE WSPÓLNYM CELEM uzyskał 

wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12438. 

3. Karty do głosowania wydano 6746 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6736 wyborców, co 

stanowi 54,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5873 głosy ważne. 
 

Rozdział 56. 

Wybory Wójta Gminy Kłaj 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STRĄCZEK Zbigniew zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA 

STRĄCZKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8446. 

3. Karty do głosowania wydano 4668 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4657 wyborców, co 

stanowi 55,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3215 głosów ważnych. 
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Rozdział 57. 

Wybory Wójta Gminy Koniusza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RUDEK Wiesław Stanisław zgłoszony przez KWW WIESŁAWA 

RUDKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7074. 

3. Karty do głosowania wydano 4182 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4175 wyborców, co 

stanowi 59,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2719 głosów ważnych. 
 

Rozdział 58. 

Wybory Wójta Gminy Korzenna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SKOWRON Leszek Michał zgłoszony przez KWW LESZKA 

SKOWRONA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11142. 

3. Karty do głosowania wydano 6680 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6677 wyborców, co 

stanowi 59,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4617 głosów ważnych. 
 

Rozdział 59. 

Wybory Wójta Gminy Koszyce 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RYBAK Stanisław zgłoszony przez KWW KOSZYCE 2023. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4651. 

3. Karty do głosowania wydano 2272 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2272 wyborców, co 

stanowi 48,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1361 głosów ważnych. 
 

Rozdział 60. 

Wybory Wójta Gminy Kościelisko 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6805. 

3. Karty do głosowania wydano 3419 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3417 wyborców, co 

stanowi 50,21% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 61. 

Wybory Wójta Gminy Kozłów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BASA Jan Zbigniew zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3915. 

3. Karty do głosowania wydano 2410 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2412 wyborców, co 

stanowi 61,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1727 głosów ważnych. 
 

Rozdział 62. 

Wybory Prezydenta Miasta Krakowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580759, w tym 97 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 338720 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 339361 wyborców, co 

stanowi 58,43% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 63. 

Wybory Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5349. 

3. Karty do głosowania wydano 3236 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3235 wyborców, co 

stanowi 60,48% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 64. 

Wybory Burmistrza Krynicy-Zdroju 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13634, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7299 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7301 wyborców, co 

stanowi 53,55% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 65. 

Wybory Burmistrza Gminy Krzeszowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GREGORCZYK Wacław Jan zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA 

GMINA KRZESZOWICE”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25854, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 13842 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13839 wyborców, co 

stanowi 53,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 8226 głosów ważnych. 
 

Rozdział 66. 

Wybory Wójta Gminy Książ Wielki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SZOPA Marek Józef 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4251. 

3. Karty do głosowania wydano 2190 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2190 wyborców, co 

stanowi 51,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1442 głosy ważne. 
 

Rozdział 67. 

Wybory Wójta Gminy Lanckorona 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŁOPATA Tadeusz Marian zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4837, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2628 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2595 wyborców, co 

stanowi 53,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1456 głosów ważnych. 
 

Rozdział 68. 

Wybory Wójta Gminy Laskowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STACH Piotr zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6116. 

3. Karty do głosowania wydano 3711 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3706 wyborców, co 

stanowi 60,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2894 głosy ważne. 
 

Rozdział 69. 

Wybory Burmistrza Libiąża 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LATKO Jacek Rafał zgłoszony przez KWW NGL 2000 PLUS. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17980. 

3. Karty do głosowania wydano 10355 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10345 wyborców, co 

stanowi 57,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5744 głosy ważne. 
 

Rozdział 70. 

Wybory Burmistrza Miasta Limanowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BIEDA Władysław Józef zgłoszony przez KWW LIMANOWSKA 

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11804. 
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3. Karty do głosowania wydano 6558 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6557 wyborców, co 

stanowi 55,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4782 głosy ważne. 
 

Rozdział 71. 

Wybory Wójta Gminy Limanowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SKRZEKUT Jan Szczepan zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19230. 

3. Karty do głosowania wydano 10925 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10922 wyborców, co 

stanowi 56,80% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5744 głosy ważne. 
 

Rozdział 72. 

Wybory Wójta Gminy Lipinki 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5543. 

3. Karty do głosowania wydano 3345 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3344 wyborców, co 

stanowi 60,33% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 73. 

Wybory Wójta Gminy Lipnica Murowana 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GROMALA Tomasz Szymon 

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4401. 

3. Karty do głosowania wydano 2398 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2397 wyborców, co 

stanowi 54,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1794 głosy ważne. 
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Rozdział 74. 

Wybory Wójta Gminy Lipnica Wielka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LICHOSYT Mateusz Alojzy zgłoszony przez KWW DLA 

PRZYSZŁOŚCI GMINY LIPNICA WIELKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4572. 

3. Karty do głosowania wydano 2704 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2704 wyborców, co 

stanowi 59,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1580 głosów ważnych. 
 

Rozdział 75. 

Wybory Wójta Gminy Lisia Góra 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIKUŁA Arkadiusz Krzysztof zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 

2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11916. 

3. Karty do głosowania wydano 6373 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6370 wyborców, co 

stanowi 53,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3667 głosów ważnych. 
 

Rozdział 76. 

Wybory Wójta Gminy Liszki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIŚ Paweł Stanisław zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA GMINY 

LISZKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13309. 

3. Karty do głosowania wydano 7452 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7446 wyborców, co 

stanowi 55,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4231 głosów ważnych. 
 

Rozdział 77. 

Wybory Wójta Gminy Lubień 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZCZEPANIEC Kazimierz Marek zgłoszony przez KWW 

SAMORZĄDNA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7723. 

3. Karty do głosowania wydano 4168 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4166 wyborców, co 

stanowi 53,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2707 głosów ważnych. 
 

Rozdział 78. 

Wybory Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JAMBORSKI Marek Wojciech zgłoszony przez KWW WSPÓLNA 

GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11994. 

3. Karty do głosowania wydano 6637 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6636 wyborców, co 

stanowi 55,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3762 głosy ważne. 
 

Rozdział 79. 

Wybory Wójta Gminy Łabowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała SŁABY Marta zgłoszona przez KWW DLA LUDZI, DLA GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4447. 

3. Karty do głosowania wydano 2624 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2622 wyborców, co 

stanowi 58,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1576 głosów ważnych. 
 

Rozdział 80. 

Wybory Wójta Gminy Łapanów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6345. 

3. Karty do głosowania wydano 3745 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3742 wyborców, co 

stanowi 58,98% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 81. 

Wybory Wójta Gminy Łapsze Niżne 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JAMRÓZ Jakub Marek zgłoszony przez KWW JAKUBA JAMROZA 

BLIŻEJ LUDZI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7335. 

3. Karty do głosowania wydano 3655 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3653 wyborców, co 

stanowi 49,80% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2375 głosów ważnych. 
 

Rozdział 82. 

Wybory Wójta Gminy Łącko 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DZIEDZINA Jan zgłoszony przez KWW JANA DZIEDZINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12455. 

3. Karty do głosowania wydano 7536 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7528 wyborców, co 

stanowi 60,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4532 głosy ważne. 
 

Rozdział 83. 

Wybory Wójta Gminy Łososina Dolna 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8246. 

3. Karty do głosowania wydano 5234 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5231 wyborców, co 

stanowi 63,44% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 84. 

Wybory Wójta Gminy Łukowica 
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1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7491. 

3. Karty do głosowania wydano 4647 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4648 wyborców, co 

stanowi 62,05% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 85. 

Wybory Wójta Gminy Łużna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TARSA Mariusz Zbigniew zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6687. 

3. Karty do głosowania wydano 3650 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3646 wyborców, co 

stanowi 54,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2313 głosów ważnych. 
 

Rozdział 86. 

Wybory Burmistrza Makowa Podhalańskiego 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SALA Paweł Stanisław 

zgłoszony przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12932. 

3. Karty do głosowania wydano 5943 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5940 wyborców, co 

stanowi 45,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4813 głosów ważnych. 
 

Rozdział 87. 

Wybory Wójta Gminy Mędrzechów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KORZEC Krzysztof Jerzy 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2842. 

3. Karty do głosowania wydano 1384 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1380 wyborców, co 

stanowi 48,56% uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 1170 głosów ważnych. 
 

Rozdział 88. 

Wybory Prezydenta Miasta Oświęcim 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHWIERUT Janusz zgłoszony przez KWW JANUSZA CHWIERUTA 

KOALICJA OBYWATELSKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30876, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 17119 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17105 wyborców, co 

stanowi 55,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 11685 głosów ważnych. 
 

Rozdział 89. 

Wybory Wójta Gminy Michałowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RUMIAN Antoni Paweł zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA 

SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7940. 

3. Karty do głosowania wydano 4704 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4705 wyborców, co 

stanowi 59,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3254 głosy ważne. 
 

Rozdział 90. 

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Miechów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MARCZEWSKI Dariusz Łukasz zgłoszony przez KWW „ZIEMIA 

MIECHOWSKA”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15990. 

3. Karty do głosowania wydano 8732 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8728 wyborców, co 

stanowi 54,58% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6751 głosów ważnych. 
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Rozdział 91. 

Wybory Wójta Gminy Mogilany 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PIOTROWSKI Piotr Paweł zgłoszony przez KWW WÓJTA PIOTRA 

PIOTROWSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10761, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6850 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6850 wyborców, co 

stanowi 63,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3721 głosów ważnych. 
 

Rozdział 92. 

Wybory Wójta Gminy Moszczenica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WAŁĘGA Jerzy Sylwester zgłoszony przez KWW MRS ZIEMI 

GORLICKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3904. 

3. Karty do głosowania wydano 2096 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2091 wyborców, co 

stanowi 53,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1360 głosów ważnych. 
 

Rozdział 93. 

Wybory Burmistrza Miasta Mszana Dolna 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6270, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3596 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3596 wyborców, co 

stanowi 57,35% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 94. 

Wybory Wójta Gminy Mszana Dolna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŻABA Bolesław zgłoszony przez KWW BOLESŁAWA ŻABY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13399, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7160 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7156 wyborców, co 

stanowi 53,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3651 głosów ważnych. 
 

Rozdział 95. 

Wybory Wójta Gminy Mucharz 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3255. 

3. Karty do głosowania wydano 2096 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2096 wyborców, co 

stanowi 64,39% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 96. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GOLBA Jan Józef zgłoszony 

przez KWW JANA GOLBY „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA” uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9200, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4375 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4374 wyborców, co 

stanowi 47,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3672 głosy ważne. 
 

Rozdział 97. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZLACHETKA Jarosław Piotr zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 34274, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 20324 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20320 wyborców, co 

stanowi 59,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 11031 głosów ważnych. 
 

Rozdział 98. 

Wybory Wójta Gminy Nawojowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KIEŁBASA Stanisław Marian 

zgłoszony przez KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6447. 

3. Karty do głosowania wydano 3123 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3121 wyborców, co 

stanowi 48,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2491 głosów ważnych. 
 

Rozdział 99. 

Wybory Wójta Gminy Niedźwiedź 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5546. 

3. Karty do głosowania wydano 2880 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2879 wyborców, co 

stanowi 51,91% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 100. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomic 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PTAK Roman Jan zgłoszony przez KWW RAZEM NIEPOŁOMICE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21459. 

3. Karty do głosowania wydano 12073 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12063 wyborców, co 

stanowi 56,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 8222 głosy ważne. 
 

Rozdział 101. 

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4695. 

3. Karty do głosowania wydano 2610 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2611 wyborców, co 

stanowi 55,61% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 102. 

Wybory Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 65552, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 36905 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36852 wyborców, co 

stanowi 56,22% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 103. 

Wybory Wójta Gminy Nowy Targ 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SMARDUCH Jan Piotr zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

WIEJSKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18773. 

3. Karty do głosowania wydano 8557 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8555 wyborców, co 

stanowi 45,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5571 głosów ważnych. 
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Rozdział 104. 

Wybory Burmistrza Miasta Nowy Targ 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WATYCHA Grzegorz Tomasz zgłoszony przez KWW RUCH 

OBYWATELSKI NASZE MIASTO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26280. 

3. Karty do głosowania wydano 13022 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13015 wyborców, co 

stanowi 49,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7229 głosów ważnych. 
 

Rozdział 105. 

Wybory Burmistrza Nowego Wiśnicza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała WIĘCKOWSKA Małgorzata Irena zgłoszona przez KWW 

AUTOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10785. 

3. Karty do głosowania wydano 6158 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6157 wyborców, co 

stanowi 57,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4510 głosów ważnych. 
 

Rozdział 106. 

Wybory Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KRÓLCZYK Tadeusz Piotr zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

DLA ROZWOJU GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6576, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4051 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4050 wyborców, co 

stanowi 61,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1991 głosów ważnych. 
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Rozdział 107. 

Wybory Wójta Gminy Olesno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat MORAWIEC Witold 

Stanisław zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA GMINY OLESNO uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6438. 

3. Karty do głosowania wydano 2852 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2848 wyborców, co 

stanowi 44,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2284 głosy ważne. 
 

Rozdział 108. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39475. 

3. Karty do głosowania wydano 22868 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22836 wyborców, co 

stanowi 57,85% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 109. 

Wybory Wójta Gminy Osiek 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat JASIŃSKI Marek zgłoszony 

przez KWW GMINA OSIEK NASZ WSPÓLNY DOM uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6523. 

3. Karty do głosowania wydano 3413 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3415 wyborców, co 

stanowi 52,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3084 głosy ważne. 
 

Rozdział 110. 

Wybory Wójta Gminy Oświęcim 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SMOLAREK Mirosław Lesław zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA 

SMOLARKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14855. 
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3. Karty do głosowania wydano 8826 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8826 wyborców, co 

stanowi 59,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4786 głosów ważnych. 
 

Rozdział 111. 

Wybory Wójta Gminy Pałecznica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GAWEŁ Marcin Stanisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2875. 

3. Karty do głosowania wydano 1865 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1865 wyborców, co 

stanowi 64,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1528 głosów ważnych. 
 

Rozdział 112. 

Wybory Wójta Gminy Pcim 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał HAJDUK Piotr Mariusz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8610. 

3. Karty do głosowania wydano 4930 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4929 wyborców, co 

stanowi 57,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3526 głosów ważnych. 
 

Rozdział 113. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8462, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4292 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4289 wyborców, co 

stanowi 50,69% uprawnionych do głosowania. 



 

 

37 

 

Rozdział 114. 

Wybory Wójta Gminy Pleśna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KNAPIK Józef Stanisław zgłoszony przez KWW JÓZEFA KNAPIKA-

NASZ WSPÓLNY DOM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9588, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5131 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5130 wyborców, co 

stanowi 53,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3870 głosów ważnych. 
 

Rozdział 115. 

Wybory Wójta Gminy Podegrodzie 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BANACH Stanisław Józef zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9808. 

3. Karty do głosowania wydano 5826 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5827 wyborców, co 

stanowi 59,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3213 głosów ważnych. 
 

Rozdział 116. 

Wybory Wójta Gminy Polanka Wielka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GAŁGAN Grzegorz zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA POLANKI 

WIELKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3441. 

3. Karty do głosowania wydano 2215 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2213 wyborców, co 

stanowi 64,31% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1659 głosów ważnych. 
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Rozdział 117. 

Wybory Wójta Gminy Poronin 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała ŻEGLEŃ Anita Barbara zgłoszona przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8744, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4408 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4408 wyborców, co 

stanowi 50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2645 głosów ważnych. 
 

Rozdział 118. 

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13331. 

3. Karty do głosowania wydano 7316 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7314 wyborców, co 

stanowi 54,86% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 119. 

Wybory Wójta Gminy Przeciszów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOSOWSKI Tomasz Lucjan zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWE POWIATU. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5481. 

3. Karty do głosowania wydano 3192 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3191 wyborców, co 

stanowi 58,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1622 głosy ważne. 
 

Rozdział 120. 

Wybory Wójta Gminy Raba Wyżna 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DZIWISZ Andrzej Czesław zgłoszony przez KWW ANDRZEJA 

DZIWISZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11449. 

3. Karty do głosowania wydano 5245 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5242 wyborców, co 

stanowi 45,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2655 głosów ważnych. 
 

Rozdział 121. 

Wybory Burmistrza Rabki-Zdroju 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13912. 

3. Karty do głosowania wydano 7477 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7462 wyborców, co 

stanowi 53,64% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 122. 

Wybory Wójta Gminy Raciechowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŻARSKI Wacław zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5080. 

3. Karty do głosowania wydano 2727 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2725 wyborców, co 

stanowi 53,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1418 głosów ważnych. 
 

Rozdział 123. 

Wybory Wójta Gminy Racławice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SAMBORSKI Adam Alfred zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNE 

RACŁAWICE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2108. 

3. Karty do głosowania wydano 1318 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1318 wyborców, co 

stanowi 62,52% uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 743 głosy ważne. 
 

Rozdział 124. 

Wybory Wójta Gminy Radgoszcz 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LUPA Marek Janusz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW MARKA LUPA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5948. 

3. Karty do głosowania wydano 3242 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3242 wyborców, co 

stanowi 54,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1703 głosy ważne. 
 

Rozdział 125. 

Wybory Burmistrza Radłowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MĄCZKA Zbigniew Bronisław zgłoszony przez KWW MOJA GMINA 

RADŁÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7922. 

3. Karty do głosowania wydano 4160 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4160 wyborców, co 

stanowi 52,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2411 głosów ważnych. 
 

Rozdział 126. 

Wybory Wójta Gminy Radziemice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SŁOWIŃSKI Marek Marcin zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2803. 

3. Karty do głosowania wydano 1677 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1677 wyborców, co 

stanowi 59,83% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 860 głosów ważnych. 
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Rozdział 127. 

Wybory Wójta Gminy Ropa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GÓRSKI Karol zgłoszony przez KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4163. 

3. Karty do głosowania wydano 2329 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2329 wyborców, co 

stanowi 55,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1818 głosów ważnych. 
 

Rozdział 128. 

Wybory Burmistrza Ryglic 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał AUGUSTYN Paweł Piotr zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9216. 

3. Karty do głosowania wydano 5241 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5242 wyborców, co 

stanowi 56,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3123 głosy ważne. 
 

Rozdział 129. 

Wybory Wójta Gminy Rytro 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOTARBA Jan zgłoszony przez KWW JANA KOTARBY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2975. 

3. Karty do głosowania wydano 1908 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1907 wyborców, co 

stanowi 64,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1131 głosów ważnych. 
 

Rozdział 130. 

Wybory Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KARAŚ Marek Tadeusz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5409, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3455 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3453 wyborców, co 

stanowi 63,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2299 głosów ważnych. 
 

Rozdział 131. 

Wybory Wójta Gminy Rzezawa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PALEJ Mariusz Wiesław zgłoszony przez KWW MARIUSZA PALEJA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8877. 

3. Karty do głosowania wydano 4978 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4977 wyborców, co 

stanowi 56,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2750 głosów ważnych. 
 

Rozdział 132. 

Wybory Wójta Gminy Sękowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała MAŁUCH Małgorzata Krystyna zgłoszona przez KWW MRS ZIEMI 

GORLICKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4058, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2252 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2251 wyborców, co 

stanowi 55,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1450 głosów ważnych. 
 

Rozdział 133. 

Wybory Wójta Gminy Siepraw 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PITALA Tadeusz Eugeniusz zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNY 

SIEPRAW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6850. 
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3. Karty do głosowania wydano 3796 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3795 wyborców, co 

stanowi 55,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2686 głosów ważnych. 
 

Rozdział 134. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Skała 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8361, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5173 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5168 wyborców, co 

stanowi 61,81% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 135. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RZEPISKO Norbert Andrzej zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 33929. 

3. Karty do głosowania wydano 17009 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17005 wyborców, co 

stanowi 50,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 10031 głosów ważnych. 
 

Rozdział 136. 

Wybory Wójta Gminy Skrzyszów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KIWIOR Marcin Wojciech 

zgłoszony przez KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11291. 

3. Karty do głosowania wydano 5552 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5546 wyborców, co 

stanowi 49,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5110 głosów ważnych. 
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Rozdział 137. 

Wybory Wójta Gminy Słaboszów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała VOZSNAK Marta Małgorzata zgłoszona przez KWW 

POROZUMIENIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2960. 

3. Karty do głosowania wydano 1761 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1761 wyborców, co 

stanowi 59,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1170 głosów ważnych. 
 

Rozdział 138. 

Wybory Burmistrza Gminy Słomniki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KNAFEL Paweł Janusz 

zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10934. 

3. Karty do głosowania wydano 4997 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4995 wyborców, co 

stanowi 45,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3487 głosów ważnych. 
 

Rozdział 139. 

Wybory Wójta Gminy Słopnice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SOŁTYS Adam zgłoszony 

przez KWW NASZE SŁOPNICE uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4893. 

3. Karty do głosowania wydano 2612 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2612 wyborców, co 

stanowi 53,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2271 głosów ważnych. 
 

Rozdział 140. 

Wybory Wójta Gminy Spytkowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KRYSTIAN Mariusz Tomasz zgłoszony przez KWW GMINA Z 

SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8187. 

3. Karty do głosowania wydano 4746 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4746 wyborców, co 

stanowi 57,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3597 głosów ważnych. 
 

Rozdział 141. 

Wybory Wójta Gminy Spytkowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PAPANEK Ryszard Antoni zgłoszony przez KWW „GŁOS 

SPYTKOWIAN”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3523. 

3. Karty do głosowania wydano 1922 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1921 wyborców, co 

stanowi 54,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 959 głosów ważnych. 
 

Rozdział 142. 

Wybory Burmistrza Starego Sącza 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LELEK Jacek Tomasz zgłoszony przez KWW GMINNE 

POROZUMIENIE WYBORCZE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18539. 

3. Karty do głosowania wydano 9846 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9847 wyborców, co 

stanowi 53,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6751 głosów ważnych. 
 

Rozdział 143. 

Wybory Wójta Gminy Stryszawa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat LASEK Rafał Piotr zgłoszony 

przez KWW RAFAŁ LASEK DLA DOBRA WSPÓLNEGO uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9652. 

3. Karty do głosowania wydano 5175 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5169 wyborców, co 

stanowi 53,55% uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 4369 głosów ważnych. 
 

Rozdział 144. 

Wybory Wójta Gminy Stryszów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5498. 

3. Karty do głosowania wydano 3388 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3388 wyborców, co 

stanowi 61,62% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 145. 

Wybory Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LICHOSYT Stanisław zgłoszony przez KWW "SAMORZĄDNI". 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7695. 

3. Karty do głosowania wydano 4398 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4398 wyborców, co 

stanowi 57,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2949 głosów ważnych. 
 

Rozdział 146. 

Wybory Burmistrza Gminy Sułkowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRABCZYK Artur Wojciech zgłoszony przez KWW ARTURA 

GRABCZYKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11540. 

3. Karty do głosowania wydano 6663 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6660 wyborców, co 

stanowi 57,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3676 głosów ważnych. 
 

Rozdział 147. 

Wybory Wójta Gminy Sułoszowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GORAJCZYK Stanisław Piotr 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę głosów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4663. 

3. Karty do głosowania wydano 2380 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2375 wyborców, co 

stanowi 50,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1908 głosów ważnych. 
 

Rozdział 148. 

Wybory Wójta Gminy Szaflary 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZKARADZIŃSKI Rafał Piotr zgłoszony przez KWW RAFAŁA 

SZKARADZIŃSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8549. 

3. Karty do głosowania wydano 3746 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3744 wyborców, co 

stanowi 43,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2450 głosów ważnych. 
 

Rozdział 149. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NIEZGODA Grzegorz zgłoszony przez KWW ROZWÓJ 

SZCZAWNICY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5861. 

3. Karty do głosowania wydano 2788 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2784 wyborców, co 

stanowi 47,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1658 głosów ważnych. 
 

Rozdział 150. 

Wybory Burmistrza Szczucina 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10675. 

3. Karty do głosowania wydano 5858 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5852 wyborców, co 

stanowi 54,82% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 151. 

Wybory Wójta Gminy Szczurowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MOSKAL Zbigniew Stanisław zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7775. 

3. Karty do głosowania wydano 3821 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3817 wyborców, co 

stanowi 49,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2129 głosów ważnych. 
 

Rozdział 152. 

Wybory Wójta Gminy Szerzyny 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GOTFRYD Grzegorz zgłoszony przez KWW PRAWORZĄDNA I 

SPRAWIEDLIWA GMINA SZERZYNY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6384. 

3. Karty do głosowania wydano 3867 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3866 wyborców, co 

stanowi 60,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2085 głosów ważnych. 
 

Rozdział 153. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała DUŻY Małgorzata Maria zgłoszona przez KWW GMINA ŚWIĄTNIKI 

BLIŻEJ LUDZI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7927. 

3. Karty do głosowania wydano 4600 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4595 wyborców, co 

stanowi 57,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2650 głosów ważnych. 
 

Rozdział 154. 

Wybory Wójta Gminy Tarnów 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOZIOŁ Grzegorz Marian zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20549. 

3. Karty do głosowania wydano 11342 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11320 wyborców, co 

stanowi 55,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7250 głosów ważnych. 
 

Rozdział 155. 

Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 88937, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 43767 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43694 wyborców, co 

stanowi 49,13% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 156. 

Wybory Wójta Gminy Tokarnia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KLUSKA Marek Stanisław zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 

TOKARNIA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6723. 

3. Karty do głosowania wydano 3864 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3862 wyborców, co 

stanowi 57,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1991 głosów ważnych. 
 

Rozdział 157. 

Wybory Wójta Gminy Tomice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRABOWSKI Witold Włodzimierz zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNOTA SOŁECKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6210. 
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3. Karty do głosowania wydano 3274 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3274 wyborców, co 

stanowi 52,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2542 głosy ważne. 
 

Rozdział 158. 

Wybory Wójta Gminy Trzciana 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4302, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2812 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2811 wyborców, co 

stanowi 65,34% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 159. 

Wybory Burmistrza Miasta Trzebinia 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał OKOCZUK Jarosław Anatol zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA 

OKOCZUKA „WYGRAJ TRZEBINIO”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27182. 

3. Karty do głosowania wydano 14877 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14869 wyborców, co 

stanowi 54,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7764 głosy ważne. 
 

Rozdział 160. 

Wybory Wójta Gminy Trzyciąż 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŻELAZNY Roman zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA 

TRZYCIĄŻ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5743. 

3. Karty do głosowania wydano 3255 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3197 wyborców, co 

stanowi 55,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1902 głosy ważne. 
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Rozdział 161. 

Wybory Burmistrza Tuchowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14333. 

3. Karty do głosowania wydano 7623 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7619 wyborców, co 

stanowi 53,16% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 162. 

Wybory Wójta Gminy Tymbark 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PTASZEK Paweł Jan zgłoszony przez KWW SOLIDARNA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5082. 

3. Karty do głosowania wydano 3293 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3292 wyborców, co 

stanowi 64,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2155 głosów ważnych. 
 

Rozdział 163. 

Wybory Wójta Gminy Uście Gorlickie 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5331. 

3. Karty do głosowania wydano 3010 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3007 wyborców, co 

stanowi 56,41% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 164. 

Wybory Burmistrza Wadowic 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30172, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 16816 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16745 wyborców, co 

stanowi 55,50% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 165. 

Wybory Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RYSAK Józef Marek zgłoszony przez KW POROZUMIENIE 

PODKRAKOWSKIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6222. 

3. Karty do głosowania wydano 3063 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3064 wyborców, co 

stanowi 49,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1718 głosów ważnych. 
 

Rozdział 166. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOZIOŁ Artur Stanisław zgłoszony przez KWW ARTURA KOZIOŁA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 44909, w tym 7 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 24349 osobom, w tym 4 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24335 wyborców, co 

stanowi 54,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 13730 głosów ważnych. 
 

Rozdział 167. 

Wybory Wójta Gminy Wielka Wieś 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WOŁOS Krzysztof Ryszard zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA 

WOŁOSA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9488, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6339 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6336 wyborców, co 

stanowi 66,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3928 głosów ważnych. 
 

Rozdział 168. 

Wybory Wójta Gminy Wieprz 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała CHRAPEK Małgorzata Maria zgłoszona przez KWW "NADZIEJA". 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9585. 

3. Karty do głosowania wydano 5159 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5159 wyborców, co 

stanowi 53,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2647 głosów ważnych. 
 

Rozdział 169. 

Wybory Wójta Gminy Wierzchosławice 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8711. 

3. Karty do głosowania wydano 5058 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5057 wyborców, co 

stanowi 58,05% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 170. 

Wybory Wójta Gminy Wietrzychowice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BANEK Tomasz Maksymilian zgłoszony przez KWW PONAD 

PODZIAŁAMI 2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3366. 

3. Karty do głosowania wydano 1569 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1569 wyborców, co 

stanowi 46,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1183 głosy ważne. 
 

Rozdział 171. 

Wybory Wójta Gminy Wiśniowa 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PAWLAK Bogumił Tadeusz zgłoszony przez KWW BOGUMIŁA 

PAWLAKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5658. 

3. Karty do głosowania wydano 3713 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3713 wyborców, co 

stanowi 65,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1927 głosów ważnych. 
 

Rozdział 172. 

Wybory Burmistrza Wojnicza 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10822. 

3. Karty do głosowania wydano 6075 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6074 wyborców, co 

stanowi 56,13% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 173. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ZIELNIK Adam Piotr zgłoszony przez KWW ODNOWA - 

KONTYNUACJA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18703. 

3. Karty do głosowania wydano 10529 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10522 wyborców, co 

stanowi 56,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6758 głosów ważnych. 
 

Rozdział 174. 

Wybory Wójta Gminy Zabierzów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała BURTAN Elżbieta Agnieszka zgłoszona przez KWW ELŻBIETY 

BURTAN. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20886. 

3. Karty do głosowania wydano 13227 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13224 wyborców, co 

stanowi 63,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 8114 głosów ważnych. 
 

Rozdział 175. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat CHROBAK Dawid 

Przemysław zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskał wymaganą 

liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9832. 

3. Karty do głosowania wydano 4896 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4898 wyborców, co 

stanowi 49,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4049 głosów ważnych. 
 

Rozdział 176. 

Wybory Burmistrza Miasta Zakopane 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DORULA Leszek zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21864, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11190 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11189 wyborców, co 

stanowi 51,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6257 głosów ważnych. 
 

Rozdział 177. 

Wybory Burmistrza Zatora 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat MAKUCH Mariusz Jacek 

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZATOR uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7540. 

3. Karty do głosowania wydano 3897 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3894 wyborców, co 

stanowi 51,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3229 głosów ważnych. 
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Rozdział 178. 

Wybory Wójta Gminy Zawoja 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7293. 

3. Karty do głosowania wydano 4005 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4005 wyborców, co 

stanowi 54,92% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 179. 

Wybory Wójta Gminy Zembrzyce 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat PALARSKI Łukasz Jan 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA ZEMBRZYCE uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4529. 

3. Karty do głosowania wydano 2590 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2590 wyborców, co 

stanowi 57,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2186 głosów ważnych. 
 

Rozdział 180. 

Wybory Wójta Gminy Zielonki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KRÓL Bogusław Tadeusz zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA 

GMINY ZIELONKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16374, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 9453 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9451 wyborców, co 

stanowi 57,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6337 głosów ważnych. 
 

Rozdział 181. 

Wybory Burmistrza Żabna 
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1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15460. 

3. Karty do głosowania wydano 7516 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7512 wyborców, co 

stanowi 48,59% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 182. 

Wybory Wójta Gminy Żegocina 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WRONA Wojciech zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4193. 

3. Karty do głosowania wydano 2763 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2763 wyborców, co 

stanowi 65,90% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1408 głosów ważnych. 
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w Krakowie I 
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