
KOMUNIKAT 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W SZCZECINIE 
z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz Wyborczy w Szczecinie podaje do 
publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Rozdział 1. 
Dane zbiorcze 

1. Wybierano łącznie 114 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 386 
zgłoszonych kandydatów, w tym w 7 gminach i miastach, w których zarejestrowano 
tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1 358 643 osób. 

3. Karty do głosowania wydano 625 879 wyborcom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 625 108 wyborców, to 
jest 46,01% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 614 493, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 10 615, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

1. Wybierano łącznie 114 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

 1) 98 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 

 2) 13 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców; 

 3) 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 75 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

 1) 69 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 

 2) 5 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców; 

 3) 1 prezydenta miasta w mieście na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 39 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów: 

 1) w 39 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

 a) w 29 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

 b) w 8 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) w 2 miastach na prawach powiatu. 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 4 
ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w dniu 
5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie: 

 1) gm. Barwice - powiat szczecinecki 

 2) m. Białogard - powiat białogardzki 

 3) gm. Bobolice - powiat koszaliński 

 4) gm. Brojce - powiat gryficki 

 5) gm. Brzeżno - powiat świdwiński 

 6) gm. Czaplinek - powiat drawski 

 7) gm. Człopa - powiat wałecki 
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 8) gm. Darłowo - powiat sławieński 

 9) gm. Dębno - powiat myśliborski 

 10) gm. Drawno - powiat choszczeński 

 11) gm. Dziwnów - powiat kamieński 

 12) gm. Goleniów - powiat goleniowski 

 13) gm. Gryfice - powiat gryficki 

 14) gm. Gryfino - powiat gryfiński 

 15) gm. Kamień Pomorski - powiat kamieński 

 16) gm. Karlino - powiat białogardzki 

 17) gm. Kołbaskowo - powiat Policki 

 18) m. Kołobrzeg - powiat kołobrzeski 

 19) gm. Kołobrzeg - powiat kołobrzeski 

 20) m. Koszalin 

 21) gm. Malechowo - powiat sławieński 

 22) gm. Marianowo - powiat stargardzki 

 23) gm. Maszewo - powiat goleniowski 

 24) gm. Mielno - powiat koszaliński 

 25) gm. Mieszkowice - powiat gryfiński 

 26) gm. Myślibórz - powiat myśliborski 

 27) gm. Nowogard - powiat goleniowski 

 28) gm. Połczyn-Zdrój - powiat świdwiński 

 29) gm. Pyrzyce - powiat pyrzycki 

 30) gm. Siemyśl - powiat kołobrzeski 

 31) gm. Sławno - powiat sławieński 

 32) gm. Stare Czarnowo - powiat gryfiński 

 33) m. Szczecin 

 34) gm. Świerzno - powiat kamieński 

 35) gm. Świeszyno - powiat koszaliński 

 36) gm. Trzebiatów - powiat gryficki 

 37) gm. Tuczno - powiat wałecki 

 38) gm. Ustronie Morskie - powiat kołobrzeski 

 39) gm. Węgorzyno - powiat łobeski 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 
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