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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU 

z dnia 23 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa wielkopolskiego 

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 Poznaniu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 

 

(wyciąg) 

CZĘŚĆ I. 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 661 kandydatów zgłoszonych 

przez 472 komitety wyborcze, w tym w 38 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2719963 osób, w tym 64 obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1278933 wyborcom, w tym 45 obywatelom Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1278233 wyborców, to jest 46.99% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1249961 to jest 98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28272 to jest 2% ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 19581, to jest 69.26% ogólnej liczby 

głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 6921 to jest 24.48 % ogólnej 

liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 222 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu; 

2) 4 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 156 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 156 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu; 

2) 0 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 70 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 70 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie otrzymał więcej niż 

połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 66 gminach niebędących miastami na prawach powiatu, 

b) w 4 miastach na prawach powiatu. 
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4.   W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu 

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

1) gm. Białośliwie - powiat pilski 

2) gm. Bojanowo - powiat rawicki 

3) m. Chodzież - powiat chodzieski 

4) gm. Czempiń - powiat kościański 

5) gm. Czerwonak - powiat poznański 

6) gm. Damasławek - powiat wągrowiecki 

7) gm. Dąbie - powiat kolski 

8) m. Gniezno - powiat gnieźnieński 

9) gm. Golina - powiat koniński 

10) gm. Grabów nad Prosną - powiat ostrzeszowski 

11) gm. Grodziec - powiat koniński 

12) gm. Jastrowie - powiat złotowski 

13) m. Kalisz - powiat Kalisz 

14) gm. Kazimierz Biskupi - powiat koniński 

15) gm. Kępno - powiat kępiński 

16) gm. Kłecko - powiat gnieźnieński 

17) gm. Kłodawa - powiat kolski 

18) gm. Kołaczkowo - powiat wrzesiński 

19) m. Koło - powiat kolski 

20) m. Konin - powiat Konin 

21) gm. Kostrzyn - powiat poznański 

22) gm. Koźminek - powiat kaliski 

23) gm. Kramsk - powiat koniński 

24) gm. Krotoszyn - powiat krotoszyński 

25) gm. Krzemieniewo - powiat leszczyński 

26) gm. Krzymów - powiat koniński 

27) gm. Książ Wielkopolski - powiat śremski 

28) gm. Lądek - powiat słupecki 

29) m. Leszno - powiat Leszno 

30) gm. Lubasz - powiat czarnkowsko-trzcianecki 

31) gm. Łęka Opatowska - powiat kępiński 

32) gm. Łobżenica - powiat pilski 

33) gm. Malanów - powiat turecki 

34) gm. Miasteczko Krajeńskie - powiat pilski 

35) gm. Międzychód - powiat międzychodzki 

36) gm. Mikstat - powiat ostrzeszowski 

37) gm. Miłosław - powiat wrzesiński 

38) gm. Mosina - powiat poznański 
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39) gm. Murowana Goślina - powiat poznański 

40) gm. Nowy Tomyśl - powiat nowotomyski 

41) gm. Odolanów - powiat ostrowski 

42) gm. Okonek - powiat złotowski 

43) gm. Opalenica - powiat nowotomyski 

44) gm. Orchowo - powiat słupecki 

45) gm. Ostrów Wielkopolski - powiat ostrowski 

46) m. Ostrów Wielkopolski - powiat ostrowski 

47) gm. Pobiedziska - powiat poznański 

48) gm. Powidz - powiat słupecki 

49) m. Poznań - powiat Poznań 

50) gm. Rawicz - powiat rawicki 

51) gm. Rychtal - powiat kępiński 

52) gm. Rydzyna - powiat leszczyński 

53) gm. Sompolno - powiat koniński 

54) gm. Swarzędz - powiat poznański 

55) gm. Szamotuły - powiat szamotulski 

56) gm. Ślesin - powiat koniński 

57) gm. Śmigiel - powiat kościański 

58) gm. Śrem - powiat śremski 

59) gm. Trzemeszno - powiat gnieźnieński 

60) gm. Tuliszków - powiat turecki 

61) m. Turek - powiat turecki 

62) m. Wągrowiec - powiat wągrowiecki 

63) gm. Wieleń - powiat czarnkowsko-trzcianecki 

64) gm. Wijewo - powiat leszczyński 

65) gm. Władysławów - powiat turecki 

66) gm. Wyrzysk - powiat pilski 

67) gm. Wysoka - powiat pilski 

68) m. Złotów - powiat złotowski 

69) gm. Żelazków - powiat kaliski 

70) gm. Żerków - powiat jarociński 

CZĘŚĆ II. 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 196. 

Wybory Wójta Gminy Rozdrażew 

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

uzyskał(-a)DYMARSKI Mariusz Jan zgłoszony(-a) przez KWW Wspólna Gmina Rozdrażew. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4033, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2217 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
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niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2215 wyborców, co stanowi 

54.92% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1376 głosów ważnych. 
 

 

Komisarz Wyborczy w Poznaniu 

(-) Henryk Komisarski 

 

                                                      
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. 


