
WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W GMINIE CZERNICA 

Liczba wyborców ogółem – 2268(Czernica) + 1888(Kamieniec Wr.) + 

2300(Nadolice Wlk.) + 1493(Chrząstawa Wlk.) + 756(Ratowice) + 

816(Gajków) = 9521 

Liczba wyborców biorących udział w głosowaniu -  3008, co stanowi   

31,59% 

Liczba wyborców biorących udział w głosowaniu w poszczególnych 

obwodach – 669 (29,49%) + 625 (33,10%) +  811 ( 35,26%) + 404 ( 

27,05%) + 214 (28,3%) + 285 (34,92Na poszczególne listy kandydatów 

głosowano: 

Lista nr 1 KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 

- oddano ogółem 22+18+22+20+10+8 = 100 głosów, co stanowi   

3,32%  ogólnej liczby wyborców. 

- najwięcej głosów otrzymała Beata Kempa – 14+14+19+19+8+8= 82, 

co stanowi  2,72% wyborców biorących udział w głosowaniu. 

        Lista nr 2 KWW Ruch Narodowy 

       - oddano ogółem 2+3+8+6+1+1= 21 głosów, co stanowi   0,69%  

ogólnej liczby wyborców. 

        Lista nr 3 KKW SLD-UP 

- oddano ogółem 78+36+57+43+26+22= 262 głosy, co stanowi   8,71 

%  ogólnej liczby wyborców 

- najwięcej głosów otrzymała Geringer De Oedenberg – 

73+25+53+37+23+15= 226, co stanowi  7,51% wyborców biorących 

udział w głosowaniu. 

        Lista nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość 

- oddano ogółem 198+147+144+129+80+61= 759 głosów, co stanowi   

25,23 %  ogólnej liczby wyborców 

- najwięcej głosów otrzymał Dawid Jackiewicz –92+64+55+75+53+23= 

362 , co stanowi 12,03% wyborców biorących udział w głosowaniu  

oraz Kazimierz Ujazdowski – 85+71+60+36+19+22= 293 głosy, co 

stanowi 9,74% 

        Lista nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch 

- oddano ogółem 15+26+25+8+4+11= 93 głosy, co stanowi 3,09% 

wyborców biorących udział w głosowaniu. 

        Lista nr 6 KW Polska Razem Jarosława Gowina 



- oddano ogółem 17+25+27+12+6+8= 95 głosów, co stanowi 3,15% 

wyborców biorących udział w głosowaniu. 

          

 

         Lista  nr 7 KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

- oddano ogółem 66+54+47+27+23+13= 230 głosów, co stanowi 

7,64% wyborców biorących udział w głosowaniu. 

- najwięcej głosów otrzymał Robert Iwaszkiewicz – 

38+49+31+18+16+10= 163, co stanowi 5,41%  wyborców biorących 

udział w głosowaniu. 

           Lista nr 8 KW Platforma Obywatelska RP 

- oddano ogółem 223+280+363+134+54+116= 1170 głosów, co 

stanowi  38,89%  wyborców biorących udział w głosowaniu. 

- najwięcej głosów otrzymał Bogdan Zdrojewski – 

173+223+265+104+41+93= 899, co stanowi 29,88% wyborców 

biorących udział w głosowaniu. 

             Lista nr 9 PSL 

- oddano ogółem 33+22+108+10+7+35= 215 głosów, co stanowi 

7,14% wyborców biorących udział w głosowaniu. 

- najwięcej głosów otrzymał Włodzimierz Chlebosz – 

21+10+103+4+1+29= 168, co stanowi 5,58 wyborców biorących udział 

w głosowaniu. 

 

 

 

 

 


