KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 6.12.2010 r. O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE PKW
W dniu 6 grudnia o godz. 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się
konferencja prasowa poświęcona zbiorczym wynikom głosowania w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
W konferencji wzięli udział:
Przewodniczący PKW: sędzia Stefan Jaworski,
Zastępca przewodniczącego PKW: sędzia Jan Kacprzak,
Zastępca przewodniczącego PKW: sędzia Stanisław Kosmal,
Członek PKW: sędzia Maria Grzelka,
Członek PKW: sędzia Andrzej Kisielewicz,
Członek PKW: sędzia Andrzej Mączyński,
Członek PKW: sędzia Janusz Niemcewicz,
Członek PKW: sędzia Włodzimierz Ryms,
Członek PKW: sędzia Stanisław Zabłocki,
Sekretarz PKW: Kazimierz Czaplicki – Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.
Sędzia Stefan Jaworski przedstawił obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6
grudnia 2010 r.
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 grudnia 2010 r.
o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 184 ust. 1 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) oraz 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) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju,
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

Rozdział 1.
Głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r.
1.

Wybierano łącznie 2 479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 7 775
kandydatów zgłoszonych przez 4 907 komitetów wyborczych, w tym w 302 gminach
i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2.

Uprawnionych do głosowania było 30 609 055 osób.

3.

Karty do głosowania wydano 14 496 560 wyborcom.

4.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 482 676 wyborców,
to jest 47,32% uprawnionych do głosowania.

5.

Głosów ważnych oddano 14 242 229, to jest 98,34% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.

Głosów nieważnych oddano 240 447, to jest 1,66% ogólnej liczby głosów oddanych.
Rozdział 2.
Ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r.

1.

Wybierano łącznie 728 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 456
kandydatów zgłoszonych przez 1 094 komitety wyborcze.

2.

Uprawnionych do głosowania było 12 141 463 osób.

3.

Karty do głosowania wydano 4 289 148 wyborcom.

4.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 287 449 wyborców,
to jest 35,31% uprawnionych do głosowania.

5.

Głosów ważnych oddano 4 241 177, to jest 98,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.

Głosów nieważnych oddano 46 272, to jest 1,08% ogólnej liczby głosów oddanych.
Rozdział 3.
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1.

Wybierano łącznie 2 479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1)

2)

wójtów i burmistrzów w 2 152 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego:
a)

w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 2 152 wójtów i burmistrzów,

b)

w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 572 wójtów i burmistrzów;

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 262 gminach liczących powyżej 20 tys.
mieszkańców, z tego:
a)

w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 262 wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast,

b)

w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 124 wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast;

3)

prezydentów miast w 65 miastach na prawach powiatu, z tego:
a)

w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 65 prezydentów miast,

b)
2.

w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 32 prezydentów miast.

Wybrano łącznie 2 469 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, z czego:
1)

2)

wójtów i burmistrzów w 2 143 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego:
a)

w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 1 571 wójtów i burmistrzów,

b)

w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 572 wójtów i burmistrzów;

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 261 gminach liczących powyżej 20 tys.
mieszkańców, z tego:
a)

w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 137 wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast,

b)

w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 124 wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast;

3)

3.

prezydentów miast w 65 miastach na prawach powiatu, z tego:
a)

w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 33 prezydentów miast,

b)

w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 32 prezydentów miast.

W 728 gminach i miastach, z czego:
1)

w 572 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

2)

w 124 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

3)

w 32 miastach na prawach powiatu,

przeprowadzono ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r. z uwagi na nieuzyskanie
przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wymaganej większości
ważnie oddanych głosów za wyborem w głosowaniu przeprowadzonym w dniu
21 listopada 2010 r.
4.

Z powodów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza

i

prezydenta

miasta,

termin

ponownego

głosowania

odroczono

do dnia 19 grudnia 2010 r. w 10 następujących gminach/miastach:
1) gm. Janowiec, powiat puławski, województwo lubelskie;
2) gm. Jasionówka, powiat moniecki, województwo podlaskie;
3) gm. Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski, województwo małopolskie;
4) gm. Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko - pomorskie;
5) gm. Lichnowy, powiat malborski, województwo pomorskie;
6) gm. Marianowo, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
7) m. Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko - mazurskie;
8) m. Piechowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie;
9) gm. Rajgród, powiat grajewski, województwo podlaskie;
10) gm. Wiżajny, powiat suwalski, województwo podlaskie.
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Sędzia Jan Kacprzak przedstawił następnie informacje statystyczne o mandatach organów
wykonawczych gmin uzyskanych przez poszczególne komitety wyborcze w dniach 21 listopada i
5 grudnia 2010 r.: Komitet Wyborczy SLD – łącznie 30 osób (5 grudnia – 13 osób), KW PSL – 280
(58), KW PO – 89 (50), KW PiS – 68 (31), pozostałe komitety wyborcze – łącznie 2002 (576).
Sędzia Stefan Jaworski ocenił, że obie tury wyborów samorządowych przebiegły bardzo
spokojnie. Organy wyborcze wykonywały sprawnie swoje czynności. Nie było poważnych
naruszeń ciszy wyborczej. Czas głosowania w godz. 8.00–22.00 mógł wpłynąć na frekwencję
wyborczą w godzinach porannych.
Sędzia Stefan Jaworski złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły
się do sprawnego przeprowadzenia procesu wyborczego:
– społecznym organom wyborczym, czyli 220 tys. członków obwodowych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich komisji wyborczych za pracę 21 listopada i 5 grudnia 2010 r.,
– pracownikom administracji samorządowej za sprawne przygotowanie wyborów,
– policji i strażom gminnym za utrzymanie porządku w dniach głosowania,
– Straży Pożarnej za pomoc w sytuacjach awarii sieci energetycznej,
– wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały przy wyborach, np. dowożąc
wyborców na głosowanie,
– przedstawicielom mediów za rzeczowe informowanie społeczeństwa o przebiegu wyborów
i instruktaż, jak głosować, dzięki czemu było stosunkowo mniej nieważnych głosów niż
w poprzednich wyborach,
– komisarzom wyborczym za nadzór nad pracą komisji wyborczych i przebiegiem
głosowania,

– koordynatorom ds. informatycznych,
– pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, a w szczególności Ministrowi Kazimierzowi
Czaplickiemu, który sprawnie kierował praca aparatu wykonawczego organów wyborczych
przez cały czas trwania wyborów,
– firmie Task Force Consulting za zorganizowanie i sprawną pracę studia wyborczego.

