
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W OPOLU I 

z dnia 14 listopada 2006 r. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. 

Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 

2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 7 ust. 2 

ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 

361 i Nr 127, poz. 1087) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do publicznej wiadomo�ci 

wyniki wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego przeprowadzonych w dniu 12 

listopada 2006 r. 

( WYCI�G ) 

 
Cz��� I 

I. Dane ogólne dotycz�ce wyborów do rad 
 

1. Wybory przeprowadzono do 83 rad, w tym: 
 1) do 71 rad gmin, z czego: 
  a) do 58 rad gmin w gminach licz�cych do 20 tys. mieszka�ców, 
  b) do 12 rad gmin w gminach licz�cych powy�ej 20 tys. mieszka�ców, 
  c) do 1 rad miejskich w miastach na prawach powiatu, 
 2) do 11 rad powiatów, 
 3) do Sejmiku Województwa Opolskiego, 

2. Wybierano ł�cznie 1 404 radnych, w tym: 
 1) 1 151 radnych do rad gmin, z czego: 
 a) 870 radnych w gminach do 20 tys. mieszka�ców, 
 b) 256 radnych w gminach powy�ej 20 tys. mieszka�ców, 
 c) 25 radnych w miastach na prawach powiatu, 
 2) 223 radnych do rad powiatów, 
 3) 30 radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego, 



3. Wybrano ł�cznie 1 404 radnych, w tym: 
 1) 1 151 radnych do rad gmin, z czego: 
 a) 870 radnych w gminach do 20 tys. mieszka�ców, 
 b) 256 radnych w gminach powy�ej 20 tys. mieszka�ców, 
 c) 25 radnych w miastach na prawach powiatu, 
 2) 223 radnych do rad powiatów, 
 3) 30 radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego, 

4. Wybory przeprowadzono w 620 okr�gach wyborczych. 

5. We wszystkich okr�gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

6. Głosowanie przeprowadzono w 807 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 58 okr�gach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okr�gach wyborczych. W zwi�zku z tym 76 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby 

mandatów. 

Wybory do rad gmin w gminach licz�cych do 20 tys. mieszka�ców 
 

1. Wybory przeprowadzono do 58 rad gmin, w których utworzono 520 okr�gów 

wyborczych. 

2. Wybierano 870 radnych spo�ród 2 574 kandydatów zgłoszonych na 1 697 listach 

kandydatów. 

3. Wybrano 870 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 372 653 osób. 

5. W wyborach wzi�ło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 148 843 

wyborców, to jest 39,94% uprawnionych do głosowania. 

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 148 711. 

7. Głosów wa�nych oddano 144 198, to jest 96,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów niewa�nych oddano 4 513, to jest 3,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 412 obwodach głosowania. 



10. Głosowania nie przeprowadzono w 58 okr�gach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okr�gach wyborczych. W zwi�zku z tym 76 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

11. We wszystkich okr�gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

12. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby 

mandatów. 

Wybory do rad gmin w gminach licz�cych powy�ej 20 tys. mieszka�ców 
 

1. Wybory przeprowadzono do 12 rad gmin, w których utworzono 43 okr�gów 

wyborczych. 

2. Wybierano 256 radnych spo�ród 2 546 kandydatów zgłoszonych na 294 listach 

kandydatów. 

3. Wybrano 256 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 326 701 osób. 

5. W wyborach wzi�ło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 129 531 

wyborców, to jest 39,65% uprawnionych do głosowania. 

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 129 362. 

7. Głosów wa�nych oddano 122 190, to jest 94,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów niewa�nych oddano 7 172, to jest 5,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 289 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okr�gach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okr�gach wyborczych. W zwi�zku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

11. We wszystkich okr�gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

12. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby 

mandatów. 

Wybory do rad miejskich w miastach na prawach powiatu 
 

1. Wybory przeprowadzono do 1 rad miejskich w miastach na prawach powiatu, w których 

utworzono 5 okr�gów wyborczych. 

2. Wybierano 25 radnych spo�ród 383 kandydatów zgłoszonych na 49 listach kandydatów. 

3. Wybrano 25 radnych. 



4. Uprawnionych do głosowania było 98 733 osób. 

5. W wyborach wzi�ło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 35 913 

wyborców, to jest 36,37% uprawnionych do głosowania. 

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 35 868. 

7. Głosów wa�nych oddano 34 861, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów niewa�nych oddano 1 007, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 71 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okr�gach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okr�gach wyborczych. W zwi�zku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

11. We wszystkich okr�gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

12. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby 

mandatów. 

Wybory do rad powiatów 
 

1. Wybory przeprowadzono do 11 rad powiatów, w których utworzono 47 okr�gów 

wyborczych. 

2. Wybierano 223 radnych spo�ród 2 272 kandydatów zgłoszonych na 330 listach 

kandydatów. 

3. Wybrano 223 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 730 228 osób. 

5. W wyborach wzi�ło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 288 734 

wyborców, to jest 39,54% uprawnionych do głosowania. 

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 286 994. 

7. Głosów wa�nych oddano 263 837, to jest 91,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów niewa�nych oddano 23 157, to jest 8,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 736 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okr�gach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okr�gach wyborczych. W zwi�zku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

11. We wszystkich okr�gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



12. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby 

mandatów. 

Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego 
 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego utworzono 5 

okr�gów wyborczych. 

2. Wybierano 30 radnych spo�ród 483 kandydatów zgłoszonych na 62 listach kandydatów. 

3. Wybrano 30 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 828 960 osób. 

5. W wyborach wzi�ło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 323 432 

wyborców, to jest 39,02% uprawnionych do głosowania. 

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 322 786. 

7. Głosów wa�nych oddano 284 038, to jest 88,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów niewa�nych oddano 38 748, to jest 12,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 807 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okr�gach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okr�gach wyborczych. W zwi�zku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

11. We wszystkich okr�gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

12. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby 

mandatów. 

 
Cz��� II 

 

 Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego 

I. Dla wyboru Sejmiku Województwa Opolskiego utworzono 5 okr�gów wyborczych, w 

których ł�cznie wybierano 30 radnych. 
 Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828 960. 
 W głosowaniu wzi�ło udział 323 432 wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

co stanowi 39,02% uprawnionych do głosowania. 

II. 

A. 

Wyborów nie przeprowadzono w ............. okr�gach wyborczych z powodu braku 

zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w zwi�zku z czym ............. mandatów 

pozostaje nieobsadzonych. 



B. Głosowania nie przeprowadzono w ............. okr�gach wyborczych, tj. w okr�gu nr 

............., nr ............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była 

mniejsza lub równa liczbie mandatów w tych okr�gach. 

C. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okr�gach nr ............., nr ............., nr 

............., ogółem pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych. 

III. Warunki uprawniaj�ce do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły: 

1) nast�puj�ce grupy list kandydatów: 

Grupa list nr 1, nr 5, nr 13, w skład której wchodziły: 

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY PSL 

2) lista nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

3) lista nr 13 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO�� NIEMIECKA 

Grupa list nr 2, nr 4, nr 7, w skład której wchodziły: 

1) lista nr 2 KW LIGA POLSKICH RODZIN 

2) lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO�� 

3) lista nr 7 KW SAMOOBRONA RP 

2) nast�puj�ce listy niezgrupowane: 

lista nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI 

IV. Wyniki wyborów w poszczególnych okr�gach s� nast�puj�ce: 

Okr�g wyborczy nr 1 obejmuj�cy 7 mandatów. 

A. Wybory odbyły si�. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 75194. 

D. Głosów wa�nych oddano 67728. 

E. Komitety wyborcze uczestnicz�ce w podziale mandatów uzyskały nast�puj�ce liczby 

mandatów: 

Lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO�� 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) SAWICKI Grzegorz 

Lista nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 



1) KOSTU� Tomasz Tadeusz 

2) KUREK El�bieta 

3) TRZEPIZUR Janusz Roman 

Lista nr 6 
KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I 

DEMOKRACI 
1 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) KLEPACZ Apolonia 

Lista nr 13 
KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO�� 

NIEMIECKA 
2 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) KOKOT Alojzy Franciszek 

2) RASCH Norbert 

F. W okr�gu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Okr�g wyborczy nr 2 obejmuj�cy 6 mandatów. 

A. Wybory odbyły si�. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 58871. 

D. Głosów wa�nych oddano 51364. 

E. Komitety wyborcze uczestnicz�ce w podziale mandatów uzyskały nast�puj�ce liczby 

mandatów: 

Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY PSL 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) ZUBEK Grzegorz 

Lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO�� 2 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) CIEPLIK Paweł 

2) ZIELONKA Andrzej Leon 

Lista nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 



Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) BUŁA Andrzej 

Lista nr 6 
KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I 

DEMOKRACI 
1 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) KUBAT Grzegorz 

Lista nr 13 
KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO�� 

NIEMIECKA 
1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) CZAJA Herbert Wincenty 

F. W okr�gu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Okr�g wyborczy nr 3 obejmuj�cy 5 mandatów. 

A. Wybory odbyły si�. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 51147. 

D. Głosów wa�nych oddano 45188. 

E. Komitety wyborcze uczestnicz�ce w podziale mandatów uzyskały nast�puj�ce liczby 

mandatów: 

Lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO�� 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) PTASZY�SKI Bernard Mirosław 

Lista nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) SEBESTA Józef 

Lista nr 6 
KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I 

DEMOKRACI 
1 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 



1) MAZUR Andrzej Michał 

Lista nr 13 
KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO�� 

NIEMIECKA 
2 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) KOSAK Bruno 

2) KOTY� Józef 

F. W okr�gu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Okr�g wyborczy nr 4 obejmuj�cy 5 mandatów. 

A. Wybory odbyły si�. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 59220. 

D. Głosów wa�nych oddano 51351. 

E. Komitety wyborcze uczestnicz�ce w podziale mandatów uzyskały nast�puj�ce liczby 

mandatów: 

Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY PSL 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) PYZIAK Kazimierz 

Lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO�� 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) CZERWI�SKI Jerzy 

Lista nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) FEJDYCH Franciszek 

Lista nr 13 
KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO�� 

NIEMIECKA 
2 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 



1) DONITZA Ryszard Hubert 

2) KASIURA Andrzej 

F. W okr�gu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Okr�g wyborczy nr 5 obejmuj�cy 7 mandatów. 

A. Wybory odbyły si�. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart wa�nych) 78354. 

D. Głosów wa�nych oddano 68407. 

E. Komitety wyborcze uczestnicz�ce w podziale mandatów uzyskały nast�puj�ce liczby 

mandatów: 

Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY PSL 1 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) KAROL Teresa Maria 

Lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO�� 3 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) BYCZKOWSKI Dariusz Paweł 

2) KRAJCZY Norbert Jan 

3) MALINOWSKA Jolanta 

Lista nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2 

(wchodz�ca w skład grupy list ) 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) SZYMKOWICZ Marek Adam 

2) WIERDAK Bogusław 

Lista nr 6 
KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I 

DEMOKRACI 
1 

Radnymi z tej listy zostali wybrani: 

1) �LIWA Józef Andrzej 

F. W okr�gu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Komisarz Wyborczy 



/-/ Ryszard JANOWSKI 

 
 


