
 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa 
opolskiego 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego, przeprowadzonych 
w dniu 16 listopada 2014 r. 

CZĘŚĆ I. 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 71 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 251 kandydatów 
zgłoszonych przez 137 komitety wyborcze, w tym w 10 gminach i miastach, w których zarejestrowano 
tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 814174 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 
niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 343657 wyborcom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 343445 wyborców, to jest 42,18%  
uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 335068 to jest 97,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 8377, to jest 2,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 6172 to jest 73,68% ogólnej 
liczby głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 1678, to jest 
20,03% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

CZĘŚĆ II. 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 8. 
Wybory - Wójta Gminy Cisek 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów 
uzyskał PARYS Alojzy Jan, zgłoszony przez KWW Mniejszość Niemiecka. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4701, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej 
niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1949 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym 
obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1949 wyborców, co stanowi 
41,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1046 głosów ważnych. 
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