
OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W OPOLU I 
z dnia 23 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego 

 

[WYCI ĄG] 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 83 rad, z czego: 

1) do 71 rad gmin, z tego: 

a) do 60 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 11 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 11 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Opolskiego. 

2. Wybierano łącznie 1386 radnych, z czego: 

1) 1139 radnych rad gmin, z tego: 

a) 900 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 239 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 217 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Opolskiego. 

3. Wybrano łącznie 1385 radnych, z czego: 

1) 1138 radnych rad gmin, z tego: 

a) 899 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 239 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 217 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Opolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 985 okręgach wyborczych. 

5. Wyborów nie przeprowadzono w 1 okręgach wyborczych, w których 
nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych. 

6. Głosowanie przeprowadzono w 810 okręgach wyborczych. 



7. Głosowania nie przeprowadzono w 175 okręgach wyborczych, w których liczba 
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych 
wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 175 radnych 
uzyskało mandaty bez głosowania. 

8. Ogółempozostał nieobsadzony 1 mandat, co stanowi 0,07% ogólnej liczby 
mandatów. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 880 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 60 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 900 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 900 radnych spośród 2143 kandydatów zgłoszonych przez 180 
komitetów wyborczych, w tym 152 komitety wyborcze wyborców utworzone 
jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 
tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 899 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 351066 osób, w tym 14 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 168025 osobom, w tym 9 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 167896 osób, to 
jest 47,82% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 163817, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 4079, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, 
z tego głosów nieważnych z powodu: 
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów oddano 924, to jest 22,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3152, 

to jest 77,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 

oddano 3, to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 724 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 175 okręgach wyborczych, w których 
zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 175 
radnych uzyskało mandat bez głosowania. 

11. Wyborów nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, w którym nie 
zarejestrowano żadnej listy kandydatów (żadnego kandydata). 

12. Ogółempozostał nieobsadzony 1 mandat, co stanowi 0,11% ogólnej liczby 
mandatów. 

13. Głosowanie przeprowadzono w 466 obwodach głosowania. 



 

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

1. Wybory przeprowadzono do 11 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w 
których utworzono 40 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 239 radnych spośród 1607 kandydatów zgłoszonych na 218 listach 
kandydatów przez 36 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 239 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 374341 osób, w tym 9 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 189575 osobom, w tym 7 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 189359 osób, to 
jest 50,58% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 182635, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 6724, to jest 3,55% ogólnej liczby głosów oddanych, 
z tego głosów nieważnych z powodu: 
1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów z różnych list oddano 3595, to jest 53,47%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3129, 
to jest 46,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 40 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 354 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 11 rad powiatów, w których utworzono 41 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 217 radnych spośród 1560 kandydatów zgłoszonych na 225 listach 
kandydatów przez 34 komitety wyborcze. 

3. Wybrano 217 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 691683 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 330700 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 330411 osób, to 
jest 47,77% uprawnionych do głosowania. 



7. Głosów ważnych oddano 311337, to jest 94,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 19074, to jest 5,77% ogólnej liczby głosów 
oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu: 
1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów z różnych list oddano 11932, to jest 62,56%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7142, 
to jest 37,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 41 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 799 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego  

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

2. Wybierano 30 radnych spośród 380 kandydatów zgłoszonych na 56 listach 
kandydatów przez 13 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 793090 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 386067 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 385677 osób, to 
jest 48,63% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 358195, to jest 92,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 27482, to jest 7,13% ogólnej liczby głosów 
oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu: 
1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów z różnych list oddano 9580, to jest 34,86%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17902, 
to jest 65,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 880 obwodach głosowania. 



Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 
Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krapkowicach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18491. 
3. Karty do głosowania wydano 9230 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9226 osób, to jest 
49,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8776, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 450, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z 
tego głosów nieważnych z powodu: 
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów z różnych list oddano 278, to jest 61,78%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 172, to 
jest 38,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły 
następujące listy: 
1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
2) lista nr 18 KWW DLA KRAPKOWIC; 
3) lista nr 19 KWW MACIEJA SONIKA; 
4) lista nr 20 KWW RAZEM DLA OBYWATELI; 
5) lista nr 21 KWW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7151; 
4) karty do głosowania wydano 3692 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3689; 
6) głosów ważnych oddano 3553; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KARWECKA Maria; 
b) lista nr 18 ― KWW DLA KRAPKOWIC uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KASIURA Andrzej, 
 ― KANDZIORA Dariusz Piotr, 
 ― WALIGÓRA Jarosław Jerzy; 

c) lista nr 19 ― KWW MACIEJA SONIKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŁKIEWICZ Andrzej Ryszard, 
 ― BRZOZOWSKI Józef Marian, 

 ― MAKSELON Jagoda Zofia, 

 ― MISIEWICZ Marcin Jacek; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6180; 
4) karty do głosowania wydano 2914 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2914; 
6) głosów ważnych oddano 2740; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
a) lista nr 18 ― KWW DLA KRAPKOWIC uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FRIEDLA Bernard Joachim, 

 ― WÓJCIK Anna Maria; 
b) lista nr 19 ― KWW MACIEJA SONIKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SONIK Maciej Ryszard, 

 ― MALINOWSKI Andrzej Marian, 
 ― ORZECHOWSKI Adam Maciej; 



c) lista nr 20 ― KWW RAZEM DLA OBYWATELI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRAJKA Andrzej Piotr; 
d) lista nr 21 ― KWW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ uzyskała 1 
mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻYŁKA Ireneusz Wiesław; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5160; 
4) karty do głosowania wydano 2624 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2623; 
6) głosów ważnych oddano 2483; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
a) lista nr 18 ― KWW DLA KRAPKOWIC uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOPPE Werner Alojzy, 

 ― THIEL Artur Sebastian, 

 ― LINEK Tomasz Mikołaj, 
 ― MAZUREK Paweł Piotr, 
 ― JOSZKO Arnold Jan; 
b) lista nr 19 ― KWW MACIEJA SONIKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TOMALA Ewald Rajmund; 
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Powiatu Krapkowickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 51230. 
3. Karty do głosowania wydano 23517 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23498 osób, to 
jest 45,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 21651, to jest 92,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1847, to jest 7,86% ogólnej liczby głosów oddanych, 
z tego głosów nieważnych z powodu: 
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów z różnych list oddano 1299, to jest 70,33%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 548, to 
jest 29,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły 
następujące listy: 
1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
2) lista nr 14 KWW UNIA OBYWATELI; 
3) lista nr 15 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA;  

4) lista nr 16 KWW MACIEJA SONIKA; 
5) lista nr 17 KWW RAZEM DLA OBYWATELI. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9228; 
4) głosów ważnych oddano 8676; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKOWSKI Marko Piotr; 
b) lista nr 14 ― KWW UNIA OBYWATELI uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KASIURA Sabina Dorota; 
c) lista nr 15 ― KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DONITZA Arnold Marcin, 
 ― BRYŚ Szczepan Jan; 



d) lista nr 16 ― KWW MACIEJA SONIKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SONIK Katarzyna Joanna, 

 ― ROWIŃSKI Sławomir Tomasz, 

 ― LISICKI Maciej Józef; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie 
wybierano 30 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793090. 
3. Karty do głosowania wydano 386067 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 385677 osób, to 
jest 48,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 358195, to jest 92,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 27482, to jest 7,13% ogólnej liczby głosów 
oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu: 
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów z różnych list oddano 9580, to jest 34,86%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17902, 
to jest 65,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA;  

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 
4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 
5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
6) lista nr 12 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA.  

 



Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 65686; 
4) głosów ważnych oddano 59921; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIÓŁKO Zbigniew Józef, 
 ― OKRĄGŁY Janina Władysława; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SEMAK Piotr Bogusław, 
 ― CZOCHARA Joanna Marta; 
c) lista nr 12 ― KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 
 

Komisarz Wyborczy 
w Opolu I 

/-/ Cezary Obermajer 


