KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 5.12.2010 R. O GODZINIE 9.00 W SIEDZIBIE PKW
W dniu 5 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się
pierwsza konferencja prasowa w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
W konferencji wzięli udział:
Przewodniczący PKW: Stefan Jaworski,
Członek PKW: Włodzimierz Ryms,
Sekretarz PKW: Kazimierz Czaplicki – Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.
Przewodniczący PKW, Sędzia Stefan Jaworski poinformował, że głosowanie rozpoczęło
się zgodnie z planem – o godz. 8.00. W dwóch przypadkach miało miejsce niewielkie
opóźnienie w otwarciu lokali wyborczych. Ponowne głosowanie odbywa się w 728 gminach.
W 10 gminach głosowanie przełożono na dzień 19 grudnia 2010 r. w związku z rezygnacją
jednego z kandydatów. Są to gminy: Jerzmanowice Przeginia (woj. małopolskie), Janowiec
(woj. lubelskie), Wiżajny (woj. podlaskie), Jeziora Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie),
Rychnowy (woj. pomorskie), Marianowo (woj. zachodniopomorskie), Rajgród (woj.
podlaskie), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), Piechowice (woj. dolnośląskie),
Jasionówka (woj. podlaskie). Druga tura wyborów odbywa się w 573 gminach do 20 tys.
mieszkańców, w 123 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, w 32 miastach na prawach
powiatu. Ponowne głosowanie dotyczy 401 wójtów, 272 burmistrzów oraz 55 prezydentów
miast.
Sędzia Włodzimierz Ryms podał szczegółowe informacje o rozpoczęciu głosowania,
które nastąpiło o godz. 8.00 prawie we wszystkich lokalach wyborczych. Wyjątek stanowią
odrębne obwody wyborcze w szpitalach i aresztach śledczych, gdzie komisje obwodowe
mogą podjąć uchwałę o zmianie godzin głosowania. Nie ma to jednak wpływu na przebieg
i czas głosowania w skali kraju. Zdarzyły się dwa drobne incydenty związane z otwarciem
lokali wyborczych. W Miechowie (woj. małopolskie) nastąpiło 15-minutowe opóźnienie
z powodu kłopotów z otwarciem lokalu, spowodowanych mrozem. W Płocku (woj.
mazowieckie) nastąpiło 18-minutowe opóźnienie z powodu nieprzybycia na czas osoby
odpowiedzialnej za otwarcie lokalu. W tym czasie w obu miejscach nie było żadnego
wyborcy, dlatego też te opóźnienia nie spowodowały przedłużenia czasu głosowania.
Sędzia Włodzimierz Ryms poinformował także, że miało miejsce kilkanaście drobnych
incydentów związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej, takich jak zrywanie lub naklejanie
plakatów wyborczych, kolportowanie ulotek. Kilku sprawców zostało ujętych przez policję.
Sędzia Stefan Jaworski przypomniał, że następna konferencja prasowa odbędzie się
w siedzibie PKW o godz. 11.30. Zostaną wówczas podane informacje o frekwencji wyborczej
i przebiegu głosowania według stanu z godz. 10.00.

