
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W POZNANIU 

z dnia 14 listopada 2006 r. 

 

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 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. 

Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 

2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.) Komisarz Wyborczy w Poznaniu podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

I. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 

obszarze województwa wielkopolskiego 
 

1. Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 675 

zgłoszonych kandydatów, w tym w 43 gminach i miastach, w których zarejestrowano 

tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2 641 867 osób. 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania), 1 241 399 

wyborców, to jest 46,99% uprawnionych do głosowania. 

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1 239 659. 

5. Głosów ważnych oddano 1 215 299, to jest 98,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 24 360, to jest 1,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

 

II. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa wielkopolskiego 
 

1. Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

2. Wybrano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym: 
 1) 146 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
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 2) 12 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców, 
 3) 2 burmistrzów i prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 66 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 
 1) nie przeprowadzono wyborów w 0 gminach i miastach, w których nie zarejestrowano 

żadnego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym: 
 a) w 0 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
 b) w 0 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) w 0 miastach na prawach powiatu; 
 2) w 0 gminach i miastach zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta, który w wyniku głosowania nie otrzymał więcej niż połowy 

ważnie oddanych głosów, w tym: 
 a) w 0 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
 b) w 0 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) w 0 miastach na prawach powiatu; 
 3) w 66 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w tym: 
 a) w 50 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
 b) w 14 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 i 2, wyboru wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta dokona, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 4 ustawy o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, właściwa rada gminy lub 

rada miejska: 
 1) ...................................................................................................................................... 
 2) ...................................................................................................................................... 
 3) ...................................................................................................................................... 

5. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 4 ust. 

2 i 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zostanie 

przeprowadzone w dniu 26 listopada 2006 r. ponowne głosowanie: 
 
 1) Krzyż Wielkopolski 5) Czerniejewo 
 2) Trzcianka 6) Trzemeszno 
 3) Wieleń 7) Gostyń 
 4) Miasto Gniezno  8) Krobia 
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 9) Poniec 38)Gmina Ostrów Wielkopolski 
 10) Wielichowo 39)Raszków 
 11) Opatówek 40)Mikstat 
 12) Szczytniki 41)Miasto Piła 
 13) Żelazków 42)Szydłowo 
 14) Łęka Opatowska 43)Wyrzysk 
 15) Koło 44)Dobrzyca 
 16) Kłodawa 45)Dopiewo 
 17) Koło 46)Mosina 
 18) Kleczew 47)Pobiedziska 
 19) Kramsk 48)Rokietnica 
 20) Krzymów 49)Swarzędz 
 21) Sompolno 50)Rawicz 
 22) Wilczyn 51)Słupca 
 23) Kościan 52)Orchowo 
 24) Czempiń 53)Ostrowite 
 25) Śmigiel 54)Szamotuły 
 26) Sulmierzyce 55)Wronki 
 27) Kobylin 56)Krzykosy 
 28) Krotoszyn 57)Śrem 
 29) Zduny 58)Dobra 
 30) Osieczna 59)Tuliszków 
 31) Rydzyna 60)Turek 
 32) Chrzypsko Wielkie 61)Damasławek 
 33) Kwilcz 62)Gołańcz 
 34) Sieraków 63)Kołaczkowo 
 35) Nowy Tomyśl 64)Jastrowie 
 36) Rogoźno 65)Konin 
 37) Miasto Ostrów Wielkopolski 66)Poznań 

  
  

 

Komisarz Wyborczy 

/-/ Gabriela  Gorzan 
 


