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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 28 czerwca 2021 r.
o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Tuczępy
przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. oraz w dniu 27 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 Kielcach II podaje do publicznej wiadomości wyniki przedterminowych wyborów
Wójta Gminy Tuczępy przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. oraz w dniu 27 czerwca 2021 r.
Część I.
Głosowanie w dniu 13 czerwca 2021 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Liczba zgłoszonych kandydatów na Wójta wyniosła 4.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 3044.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 1736.
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 1736, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 57,03%.
Liczba głosów ważnych wyniosła 1725, co stanowi 99,37% ogólnej liczby głosów.
Liczba głosów nieważnych wyniosła 11, co stanowi 0,63% ogólnej liczby głosów, w tym:
1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1,
2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10,
3) z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0.
Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów.
W dniu 27 czerwca 2021 r. odbyło się ponowne głosowanie.
Część II.
Ponowne głosowanie w dniu 27 czerwca 2021 r.

1.
2.
3.
4.
5.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 3048.
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła 1773.
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 1773, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 58,17%.
Liczba głosów ważnych wyniosła 1754, co stanowi 98,93% ogólnej liczby głosów.
Liczba głosów nieważnych wyniosła 19, co stanowi 1,07% ogólnej liczby głosów, w tym:
1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów 8,
2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11.
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Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów uzyskał
WILK Jacek zgłoszony przez KWW BLISKO LUDZI.
Wybrany kandydat uzyskał 949 głosów ważnych.
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