
 
 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W ŁODZI I 

z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa łódzkiego 

 

[WYCIĄG] 

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

U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łodzi I podaje 

do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa łódzkiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 

r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 177 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 492 

kandydatów zgłoszonych przez 308 komitetów wyborczych, w tym w 23 gminach, 

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1974259 osób, w tym 63 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1127409 osobom, w tym 52 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1125797 

wyborców, to jest 57,02%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1112856, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów 

oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 12941, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów 

oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata 

oddano 4406, to jest 34,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo 

niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 

8535, to jest 65,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 

oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 177 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. 

mieszkańców; 

2) 17 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 128 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 120 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 8 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

3. Nie wybrano 49 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących 

powodów: 

2) w 1 gminie zarejestrowano tylko jednego kandydata na burmistrza, który w 

wyniku głosowania nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 

z czego: 

a) w 1 gminie do 20 tys. mieszkańców; 

3) w 48 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 

z czego: 

a) w 39 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 9 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminie, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, wyboru burmistrza 

dokona, zgodnie z art. 482 § 4 Kodeksu wyborczego, właściwa rada gminy, rada 

miejska lub rada miasta: 

1) Gmina Działoszyn – powiat pajęczański. 
 

5. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z 

art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie 

przeprowadzone ponowne głosowanie: 

1) Gmina Bełchatów – powiat bełchatowski; 

2) Miasto Bełchatów – powiat bełchatowski; 

3) Gmina Biała Rawska – powiat Rawski; 

4) Gmina Białaczów – powiat opoczyński; 

5) Gmina Błaszki – powiat sieradzki; 

6) Gmina Bolesławiec – powiat wieruszowski; 



7) Miasto Brzeziny – powiat brzeziński; 

8) Gmina Daszyna – powiat Łęczycki; 

9) Gmina Dłutów – powiat pabianicki; 

10) Gmina Dobryszyce – powiat radomszczański; 

11) Gmina Drużbice – powiat bełchatowski; 

12) Gmina Galewice – powiat wieruszowski; 

13) Gmina Głuchów – powiat Skierniewicki; 

14) Gmina Grabów – powiat Łęczycki; 

15) Gmina Jeżów – powiat brzeziński; 

16) Gmina Kamieńsk – powiat radomszczański; 

17) Gmina Kiełczygłów – powiat pajęczański; 

18) Gmina Kleszczów – powiat bełchatowski; 

19) Gmina Kluki – powiat bełchatowski; 

20) Gmina Krośniewice – powiat kutnowski; 

21) Gmina Lipce Reymontowskie – powiat Skierniewicki; 

22) Gmina Lubochnia – powiat tomaszowski; 

23) Gmina Ładzice – powiat radomszczański; 

24) Gmina Łanięta – powiat kutnowski; 

25) Gmina Łask – powiat łaski; 

26) Miasto Łęczyca – powiat Łęczycki; 

27) Miasto Łowicz – powiat Łowicki; 

28) Gmina Łyszkowice – powiat Łowicki; 

29) Gmina Masłowice – powiat radomszczański; 

30) Gmina Opoczno – powiat opoczyński; 

31) Gmina Pabianice – powiat pabianicki; 

32) Gmina Pajęczno – powiat pajęczański; 

33) Miasto Piotrków Trybunalski; 

34) Miasto Radomsko – powiat radomszczański; 

35) Gmina Radomsko – powiat radomszczański; 

36) Miasto Rawa Mazowiecka – powiat Rawski; 

37) Gmina Rusiec – powiat bełchatowski; 

38) Gmina Sieradz – powiat sieradzki; 

39) Gmina Skierniewice – powiat Skierniewicki; 

40) Gmina Stryków – powiat zgierski; 

41) Gmina Wartkowice – powiat poddębicki; 

42) Gmina Wielgomłyny – powiat radomszczański; 

43) Gmina Wieluń – powiat wieluński; 

44) Gmina Zapolice – powiat zduńskowolski; 

45) Miasto Zduńska Wola – powiat zduńskowolski; 

46) Gmina Zelów – powiat bełchatowski; 



47) Miasto Zgierz – powiat zgierski; 

48) Gmina Złoczew – powiat sieradzki. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 38. 

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RESZELEWSKI Janusz Bernard zgłoszony przez KWW 

„JANUSZ”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8684. 

3. Karty do głosowania wydano 5684 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5679 wyborców, co 

stanowi 65,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3137 głosów ważnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Łodzi I 

/-/ Joanna Pieńkowska 

 
 


