WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY
z dnia 6 grudnia 2010 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
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 Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r.
Część I
Dane zbiorcze
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Rozdział 1.
Głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r.
Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 433 kandydatów
zgłoszonych przez 269 komitetów wyborczych, w tym w 21 gminach i miastach, w których
zarejestrowano tylko jednego kandydata.
Uprawnionych do głosowania było 1 649 984 osób.
Karty do głosowania wydano 743 515 wyborcom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 743 035 wyborców,
to jest 45,03% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 730 321, to jest 98,29% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 12 714, to jest 1,71% ogólnej liczby głosów oddanych.
Rozdział 2.
Ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r.
Wybierano łącznie 30 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 60 kandydatów zgłoszonych
przez 51 komitetów wyborczych.
Uprawnionych do głosowania było 593 317 osób.
Karty do głosowania wydano 219 314 wyborcom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 219 259 wyborców,
to jest 36,95% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 217 243, to jest 99,08% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 2 016, to jest 0,92% ogólnej liczby głosów oddanych.
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 następującej gminie:
1) gm. Jeziora Wielkie, powiat mogileński
Rozdział 3.
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) wójtów i burmistrzów w 130 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 130 wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 25 wójtów i burmistrzów;
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2) burmistrzów, prezydentów miast w 10 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 10 burmistrzów, prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 3 burmistrzów,
3) prezydentów miast w 4 miastach na prawach powiatu, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 4 prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 2 prezydentów miast.
Wybrano łącznie 143 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, z czego:
1) wójtów i burmistrzów w 129 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 104 wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 25 wójtów i burmistrzów;
2) burmistrzów, prezydentów miast w 10 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 7 burmistrzów, prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 3 burmistrzów,
3) prezydentów miast w 4 miastach na prawach powiatu, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 2 prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 2 prezydentów miast.
W 30 gminach i miastach, z czego:
1) w 25 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
2) w 3 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
3) w 2 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.
W następującej gminie odroczono ponowne głosowanie do dnia 19 grudnia 2010 r. (art. 4 ust. 4 ustawy
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta):
1) gm. Jeziora Wielkie, powiat mogileński
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
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Rozdział 85
Wybory Wójta Gminy Wąpielsk
Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KOWALSKI Henryk zgłoszony przez KWW ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 315.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 750 wyborców,
co stanowi 52,79% uprawnionych do głosowania.

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy
/-/ sędzia Andrzej Siuchniński

