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

Rozdział 25.
Wybory do Rady Miejskiej w Trzebnicy
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18706, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 10034 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10008 osób, to jest
53,50% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 9663, to jest 96,55% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 345, to jest 3,45% 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 205, to jest 59,42% ogólnej liczby głosów
nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 140, to
jest 40,58% 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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 16 KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA ROZWOJU.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4058, w tym 1 obywatel
Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 2061 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2055;
6) głosów ważnych oddano 1980;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― LECYK Małgorzata;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KANIA Artur Stanisław;

c) lista nr 16 ― KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA
ROZWOJU uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CIEPLUCH Maria Barbara,
― PASZKOT Marek Andrzej,
― ANKIER Kamil Marek;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4356;
4) karty do głosowania wydano 2017 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2015;
6) głosów ważnych oddano 1917;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WRÓBEL Justyna Anna;
b) lista nr 16 ― KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA
ROZWOJU uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SIKORA Edward,

― TARASZCZUK Lech,
― JANIK Andrzej Daniel,
― MODLIBORSKI Zenobiusz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4576;
4) karty do głosowania wydano 2695 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2686;
6) głosów ważnych oddano 2602;
7) 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:
― BUJAK-ZIÓŁKOWSKA Renata Urszula,
― MARZEC Mirosław Krzysztof;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KUŹMA Zbigniew Norbert;
c) lista nr 16 ― KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA
ROZWOJU uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

― KOLIŃSKI Marek Justyn,
― NOWAK Elżbieta;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5716, w tym 1 obywatel
Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 3261 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3252;
6) głosów ważnych oddano 3164;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ŚMIERTKA Krzysztof Maciej;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SZYDŁOWSKI Janusz Józef;
c) lista nr 16 ― KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA
ROZWOJU uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DŁUGOZIMA Marek Aureli,

― STANISZ Mateusz,
― ORZECHOWSKA Magdalena,
― KEMPA Mateusz Marek;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 20.
Wybory do Rady Powiatu Trzebnickiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 66857.
3. Karty do głosowania wydano 37909 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 37878 osób, to jest
56,66% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 35938, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1940, to jest 5,12% 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 1242, to jest 64,02% ogólnej liczby głosów
nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 698, to
jest 35,98% 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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 14 KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA ROZWOJU;
4) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA.

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) 12593;
4) głosów ważnych oddano 11959;
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:
― ADACH Robert Paweł,
― ZDZIARSKI Jan Franciszek;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― OKUNIEWICZ Piotr Andrzej;

c) lista nr 14 ― KWW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA
ROZWOJU uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― TRELA Jerzy Feliks,
― BUCZAK Daniel Piotr,
― SZKARADZIŃSKI Mariusz,
― RUBASZEWSKI Bogusław Janusz;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 36 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468.
3. Karty do głosowania wydano 1208354 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to
jest 53,01% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% 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 23175, to jest 28,48% ogólnej liczby głosów
nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to
jest 71,52% 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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;
3) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM;
5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
6) lista nr 12 KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 273851;
4) głosów ważnych oddano 249861;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― STASIAK Dariusz Paweł;

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BOCHNAK Wojciech Piotr,
― MAJDZIK Marzena Joanna,
― SKORUPA Aleksander Marek;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MROZEK Damian Remigiusz,
― CZARTORYSKI Tytus Henryk,
― MICHALSKA Anna;
d) lista nr 12 ― KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― LECH Ryszard;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
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