
– 1 – 

  

KOMUNIKAT 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W POZNANIU 
z dnia 22 listopada 2010 r. 

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

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 Poznaniu podaje do 
publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 
obszarze województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Rozdział 1. 
Dane zbiorcze 

1. Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 627 
zgłoszonych kandydatów, w tym w 42 gminach i miastach, w których zarejestrowano 
tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2 702 964 osób. 
3. Karty do głosowania wydano 1 274 365 wyborcom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 273 028 wyborców, to 

jest 47,10% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1 250 625, to jest 98,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 22 403, to jest 1,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

1. Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
 1) 195 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 
 2) 27 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 
 3) 4 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 
2. Wybrano łącznie 180 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
 1) 160 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 
 2) 18 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 
 3) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 
3. Nie wybrano 46 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów: 
 1) w 46 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
 a) w 35 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
 b) w 9 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 i 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, 
zostanie przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2010 r. ponowne głosowanie: 

 1) m. Bojanowo - powiat rawicki 
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 2) gm. Brodnica - powiat śremski 
 3) gm. Ceków-Kolonia - powiat kaliski 
 4) m. Dąbie - powiat kolski 
 5) gm. Dominowo - powiat średzki 
 6) gm. Dopiewo - powiat poznański 
 7) gm. Gizałki - powiat pleszewski 
 8) gm. Chodzież - powiat chodzieski 
 9) m. Rogoźno - powiat obornicki 
 10) m. Trzcianka - powiat czarnkowsko-trzcianecki 
 11) m. Gostyń - powiat gostyński 
 12) m. Grabów nad Prosną - powiat ostrzeszowski 
 13) m. Jarocin - powiat jarociński 
 14) m. Jastrowie - powiat złotowski 
 15) m. Kępno - powiat kępiński 
 16) m. Kłodawa - powiat kolski 
 17) gm. Kobyla Góra - powiat ostrzeszowski 
 18) m. Koło - powiat kolski 
 19) m. Konin 
 20) gm. Kościelec - powiat kolski 
 21) gm. Kotlin - powiat jarociński 
 22) m. Krajenka - powiat złotowski 
 23) gm. Kramsk - powiat koniński 
 24) gm. Kwilcz - powiat międzychodzki 
 25) gm. Lądek - powiat słupecki 
 26) m. Lwówek - powiat nowotomyski 
 27) gm. Łęka Opatowska - powiat kępiński 
 28) m. Mikstat - powiat ostrzeszowski 
 29) m. Mosina - powiat poznański 
 30) m. Nowy Tomyśl - powiat nowotomyski 
 31) gm. Orchowo - powiat słupecki 
 32) m. Ostrów Wielkopolski - powiat ostrowski 
 33) m. Poznań 
 34) m. Puszczykowo - powiat poznański 
 35) gm. Rokietnica - powiat poznański 
 36) m. Rydzyna - powiat leszczyński 
 37) gm. Rzgów - powiat koniński 
 38) m. Sompolno - powiat koniński 
 39) m. Sulmierzyce - powiat krotoszyński 
 40) gm. Szczytniki - powiat kaliski 
 41) m. Trzemeszno - powiat gnieźnieński 
 42) m. Turek - powiat turecki 
 43) gm. Turek - powiat turecki 
 44) m. Wieleń - powiat czarnkowsko-trzcianecki 
 45) gm. Zakrzewo - powiat złotowski 
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 46) m. Zbąszyń - powiat nowotomyski 

 

Komisarz Wyborczy  
w Poznaniu  

/-/ Henryk Komisarski  

 


