WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY
z dnia 23 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Na podstawie art. 182 ust. l 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, póz. 1190) Komisarz
Wyborczy w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada
2010 r.
Część I
Dane zbiorcze
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Rozdział 1.
Dane ogólne
Wybory przeprowadzono do 164 rad, z czego:
1) do 144 rad gmin, z tego:
a) do 130 rad gmin w gminach liczących do 20 tyś. mieszkańców,
b) do 10 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tyś. mieszkańców,
c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu;
2) do 19 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybierano łącznie 2 660 radnych, z czego:
1) 2 266 radnych rad gmin, z tego:
a) l 950 radnych w gminach do 20 tyś. mieszkańców,
b) 212 radnych w gminach powyżej 20 tyś. mieszkańców,
c) 104 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 361 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano łącznie 2 660 radnych, z czego:
1) 2 266 radnych rad gmin, z tego:
a) l 950 radnych w gminach do 20 tyś. mieszkańców,
b) 212 radnych w gminach powyżej 20 tyś. mieszkańców,
c) 104 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 361 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybory przeprowadzono w l 198 okręgach wyborczych.
We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
Głosowanie przeprowadzono w l 398 obwodach głosowania.
Głosowania nie przeprowadzono w 50 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 58 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
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Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tyś. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 130 rad gmin, w których utworzono l 058 okręgów
wyborczych
2. Wybierano l 950 radnych spośród 6 472 kandydatów zgłoszonych na 3 838 listach
kandydatów przez 572 komitety wyborcze, w tym 519 komitetów wyborczych
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie
liczącej do 20 tyś. mieszkańców.
3. Wybrano l 950 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 768 644 osób.
5. Karty do głosowania wydano 383 015 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 382 762 osób, to jest
49,80% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 370 204, to jest 96,72% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 12 558, to jest 3,28% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 742 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 50 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 58 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
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Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tyś. mieszkańców
Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin, w których utworzono 35 okręgów
wyborczych.
Wybierano 212 radnych spośród l 930 kandydatów zgłoszonych na 194 listach
kandydatów przez 29 komitetów wyborczych.
Wybrano 212 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 244 993 osób.
Karty do głosowania wydano 107 193 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 106 942 osób, to jest
43,65% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 99 472, to jest 93,01% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 7 470, to jest 6,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 206 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu
Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 19 okręgów wyborczych.
Wybierano 104 radnych spośród l 396 kandydatów zgłoszonych na 145 listach
kandydatów przez 22 komitety wyborcze.
Wybrano 104 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 619 874 osób.
Karty do głosowania wydano 247 328 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 247 002 osób, to jest
39,85% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 236 162, to jest 95,61 % ogólnej liczby głosów oddanych.
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Głosów nieważnych oddano 10 840, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 439 obwodach głosowania.
Rozdział 5.
Wybory do rad powiatów
Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 80 okręgów
wyborczych.
Wybierano 361 radnych spośród 3 750 kandydatów zgłoszonych na 476 listach
kandydatów przez 55 komitetów wyborczych.
Wybrano 361 radnych.
Uprawnionych do głosowania było l 030 103 osób.
Karty do głosowania wydano 496 102 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 495 365 osób, to jest
48,09% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 446 912, to jest 90,22% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 48 453, to jest 9,78% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 959 obwodach głosowania.
Rozdział 6.
Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
utworzono 6 okręgów wyborczych.
Wybierano 33 radnych spośród 616 kandydatów zgłoszonych na 69 listach kandydatów
przez 15 komitetów wyborczych.
Wybrano 33 radnych.
Uprawnionych do głosowania było l 649 962 osób.
Karty do głosowania wydano 743 414 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 741 828 osób, to jest
44,96% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 644 768, to jest 86,92% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 97 060, to jest 13,08% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w l 398 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Wybory do Rady Miejskiej w Łabiszynie
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Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano
15 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 506.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 777 osób, to jest
50,32% uprawnionych do głosowania.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
Okręg wyborczy nr l obejmujący 4 mandaty:
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wybory odbyły się;
głosowanie przeprowadzono;
liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła l 046;
głosów ważnych oddano l 019;
radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA W ŁABISZYNIE
- PALIWODA Teresa
- KUBKOWSKI Wiesław
- RZYMYSZKIEWICZ Eugeniusz Jan
b) z listy nr 27 KWW PAWŁA KUBIAKA
- KUBIAK Paweł
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 792;
4) głosów ważnych oddano 756;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA W ŁABISZYNIE
- LISIEWSKI Ryszard Mieczysław
b) z listy nr 28 KWW DLA SPOŁECZEŃSTWA
- LUBISZEWSKA Genowefa Maria
c) z listy nr 29 KWW "ŁABISZYN - NASZE MIASTO"
- HŁOND Andrzej Stefan
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 717;
4) głosów ważnych oddano 706;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA W ŁABISZYNIE
- BUCZKOWSKI Henryk
- KUPIS Agnieszka
- STOSIK Leszek Grzegorz
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 707;
4) głosów ważnych oddano 679;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr l
KOMITET WYBORCZY SLD

- SENSKA Bogusław Marian
b) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA W ŁABISZYNIE
- BRODA Krzysztof
- RUSZKOWSKI Mieczysław Jan
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515;
4) głosów ważnych oddano 505;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA W ŁABISZYNIE
- LATO WSKI Ryszard Kazi mierz
- MIKUŁA Zenon
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Wybory do Rady Powiatu Żnińskiego
Wyniki wyborów w okręgach
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 753;
4) głosów ważnych oddano 7 796;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr l - KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej
listy zostali wybrani:
- GAIK-MAZUREK Beata Maria
- POGIEL Stanisław Andrzej
b)

lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA
radnymi z tej listy zostali wybrani:

RP uzyskała 2 mandaty;

- FIRSZT Stefan
- WEŁNOWSKI Włodzimierz Bogdan
c)

lista nr 18 - KWW FORUM SAMORZĄDOWE "PAŁUKI" uzyskała
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
- PRZYBYŁOWICZ Alicja
- SZÓSTAK-ŁA WIŃSKA Edyta Magdalena

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyniki wyborów w okręgach
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
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głosowanie przeprowadzono;
liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122 546;
głosów ważnych oddano 103 074;
komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr l - KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała l mandat; radnym z tej
listy został wybrany:
- ŁUCZAK Krystian Walery
b)

lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała l mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
- KURZAWA Dariusz

c)

lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
- FLEJTER Zenon
- PINIEWSKA Elżbieta Genowefa

d)

lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała l mandat; radnym z
tej listy został wybrany:
- BANASZAK Adam Heliodor

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy
/-/ sędzia Andrzej Siuchniński
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KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY
z dnia 23 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Na podstawie art. 182 ust. l 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, póz. 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, póz. 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.
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Rozdział 1.
Dane zbiorcze
Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 433
zgłoszonych kandydatów, w tym w 21 gminach i miastach, w których zarejestrowano
tylko jednego kandydata.
Uprawnionych do głosowania było l 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.
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 130 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tyś. mieszkańców;
2) 10 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tyś.
mieszkańców;
3) 4 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.
Wybrano łącznie 113 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 104 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tyś. mieszkańców;
2) 7 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tyś.
mieszkańców;
3) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.
Nie wybrano 31 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów:
1) w 31 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:
a) w 26 gminach liczących do 20 tyś. mieszkańców,
b) w 3 gminach liczących powyżej 20 tyś. mieszkańców,
c) w 2 miastach na prawach powiatu.
W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt l, zgodnie z art. 4
ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w dniu 5
grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:
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gm. Brzuze - powiat rypiński
m. Bydgoszcz
gm. Chrostkowo - powiat lipnowski
gm. Czernikowo - powiat toruński
gm. Dąbrowa Chełmińska - powiat bydgoski
gm. Fabianki - powiat włocławski
gm. Gruta - powiat grudziądzki
gm. Inowrocław - powiat inowrocławski
gm. Jeziora Wielkie - powiat mogileński
gm. Kowalewo Pomorskie - powiat golubsko-dobrzyński
gm. Kruszwica - powiat inowrocławski
gm. Książki - powiat wąbrzeski
gm. Nakło nad Notecią - powiat nakielski
m. Nieszawa - powiat aleksandrowski
gm. Osiek - powiat brodnicki
gm. Piotrków Kujawski - powiat radziejowski
gm. Pruszcz - powiat świecki
gm. Raciążek - powiat aleksandrowski
gm. Radziejów - powiat radziejowski
gm. Rojewo - powiat inowrocławski
m. Rypin - powiat rypiński
gm. Rypin - powiat rypiński
gm. Sicienko - powiat bydgoski
gm. Skępe - powiat lipnowski
gm. Strzelno - powiat mogileński
gm. Topólka - powiat radziejowski
m. Włocławek
gm. Zbiczno - powiat brodnicki
gm. Zławieś Wielka - powiat toruński
gm. Złotniki Kujawskie - powiat inowrocławski
gm. Żnin - powiat żniński
Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy
/-/ sędzia Andrzej Siuchniński

