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.
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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)

2.

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

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

b)

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,
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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.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan J. Jaworski
Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak
Stanisław Kosmal
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Maria Grzelka
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Włodzimierz Ryms
Stanisław Zabłocki
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