
 

 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II 

 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  

w okręgu wyborczym nr 12 przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających  

do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. 

CZĘŚĆ I. 

Dane ogólne 

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 620, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 170 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 170 osób to jest 27,42% uprawnionych 

do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 166, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 4, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych 

z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2, to jest 50,00% 

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2, to jest 50,00% ogólnej liczby 

głosów nieważnych. 

CZĘŚĆ II. 

Wyniki wyborów 

 

Rozdział 1. 

Okręg wyborczy nr 12 

1. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat. 

2. Wybory odbyły się. 

3. Głosowanie przeprowadzono. 
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4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 620, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 170 osobom. 

6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 170. 

7. Głosów ważnych oddano 166. 

8. Radną została wybrana:  

 ― CHILARSKA Elżbieta Katarzyna  

 z listy nr 2 KWW ROZWÓJ.  

9. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II: 

Sebastian Kowalski 
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