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KOMISARZ WYBORCZY 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

DBB-775-12/19 

 

 

OBWIESZCZENIE NR 38/2019 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

w Bielsku-Białej I 

z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

o wynikach wyborów ponownych do Rady Powiatu Pszczyńskiego  

przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I podaje do 

publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych do Rady Powiatu Pszczyńskiego 

przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. 

Część I. 

Dane ogólne 

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 

2. Ustalono ostateczne wyniki wyborów 6 radnych spośród 23 kandydatów zgłoszonych na 3 

listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze. 

3. Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że ostateczne wyniki wyborów ustalono na 

podstawie protokołu wyników głosowania z przeprowadzonego ponownego przeliczenia 

głosów, przez 1 obwodową komisję wyborczą oraz 16 protokołów wyników głosowania 

przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r. 

4. Warunki uprawniające do uczestnictwa w podziale mandatów spełniły następujące listy 

kandydatów: 

1) lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

2) lista nr 18 – KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA 

3) lista nr 19 – KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA 

5. Wybrano 6 radnych. 

 

Część II. 

Wyniki wyborów 

 

Okręg wyborczy nr 4 

 

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 6. 

2. Wybory odbyły się. 

3. Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że ostateczne wyniki wyborów ustalono na 

podstawie protokołu wyników głosowania z przeprowadzonego ponownego przeliczenia głosów w 

wyborach do Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2018 r. w okręgu wyborczym nr 

4 w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące 

przy ulicy Grzegorza Fitelberga 1. Pozostałe 16 protokołów wyników głosowania, z głosowania 

przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r., w wyborach do Rady Powiatu Pszczyńskiego, 

w okręgu wyborczym nr 4, Powiatowa Komisja Wyborcza w Pszczynie wykorzystała w brzmieniu 
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ustalonym przez obwodowe komisje – z głosowania przeprowadzonego w dniu 21 października 

2018 r. 

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania, w dniu 21 października 2018 r., wyniosła 20626. 

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, w dniu 21 października 2018 r., 

wyniosła 11786. 

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach – w dniu 21 października 2018 r.) 

wyniosła 11733, 

czyli frekwencja wyborcza wyniosła  56,88%. 

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła  432, 

co stanowi 3,68% ogólnej liczby głosów, 

w tym: 

1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej 

liczby kandydatów z różnych list 152, 

2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 

z którejkolwiek z list 280, 

3) z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata 

z listy, której rejestracja została unieważniona 0. 

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 11301, 

co stanowi 96,32% ogólnej liczby głosów. 

9. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następującą liczbę mandatów: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 

2) lista nr 18 KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA 2 

3) lista nr 19 KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA 3 

10. Radnymi zostali wybrani: 

 1) z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 

a) MALCHER Aleksander Franciszek 

 2) z listy nr 18 KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA: 

a) GRYGIER Zdzisław Michał 

b) LIPUS Waldemar Janusz 

 3) z listy nr 19 KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA: 

a) WANOT Grzegorz Marian 

b) PUDEŁKO Michał Józef 

c) ORLIK Janusz Piotr 

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Bielsku-Białej I 

 

Ryszard Brygier 

 
 


