
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 

poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. 

poz. 179, 180 i 1072. 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KIELCACH I 
 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 
 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa świętokrzyskiego 

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

Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
1)

) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa świętokrzyskiego, w których w dniu 30 listopada 2014 r. przeprowadzane 

było ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 32 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 62 kandydatów zgłoszonych przez 46 komitetów wyborczych, w tym  

w 2 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 386332 osób, w tym 7 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 174058 wyborcom, w tym 7 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 174053 wyborców, 

to jest 45.05%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 172195 to jest 98.93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1858 to jest 1.07%  ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 854, to jest 45.96% 

ogólnej liczby głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu znaków „x” oddano 823 to jest 44.29 

% ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. W ponownym głosowaniu wybrano 31 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,                   

w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. 

2. Nie wybrano 1 wójta z następującego powodu, w 1 gminie na liście kandydatów 

pozostał tylko jeden kandydat na wójta, który w ponownym głosowaniu nie otrzymał 

więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.  

3. W gminie, o której mowa w pkt 2, to jest w gm. Moskorzew - powiat włoszczowski                 

w ponownym głosowaniu nie dokonano wyboru wójta i, w związku z tym, wyboru 

dokona rada gminy. 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 1. 

Wybory Wójta Gminy Nowa Słupia 

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

głosów uzyskał(-a) GĄSIOR Andrzej  Czesław zgłoszony(-a) przez KWW Andrzeja 

Gąsiora-Nasza Gmina.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8244, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim).
*
 

3. Karty do głosowania wydano 5526 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
*
 

4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5526 wyborców, co 

stanowi  67.03% uprawnionych do głosowania. 

5.   Wybrany kandydat uzyskał 2894 głosów ważnych.  

 
 

Komisarz Wyborczy 

w Kielcach I 

 

/-/ Bożena Fabrycy 


