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WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KIELCACH
z dnia 6 grudnia 2010 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa świętokrzyskiego
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 Kielcach I podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w
dniu 5 grudnia 2010 r.
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Rozdział 1.
Głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r.
Wybierano łącznie 102 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 339
kandydatów zgłoszonych przez 202 komitety wyborcze, w tym w 9 gminach i miastach,
w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
Uprawnionych do głosowania było 1 048 722 osób.
Karty do głosowania wydano 562 570 wyborcom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 562 056 wyborców, to
jest 53,59% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 552 655, to jest 98,33% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 9 401, to jest 1,67% ogólnej liczby głosów oddanych.
Rozdział 2.
Ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r.
Wybierano łącznie 29 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 58 kandydatów
zgłoszonych przez 48 komitetów wyborczych.
Uprawnionych do głosowania było 333 862 osób.
Karty do głosowania wydano 137 739 wyborcom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 137 695 wyborców, to
jest 41,24% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 136 324, to jest 99,00% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 1 371, to jest 1,00% ogólnej liczby głosów oddanych.
Rozdział 3.
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybierano łącznie 102 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) wójtów i burmistrzów w 91 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 91 wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 24 wójtów i burmistrzów;
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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. 5 burmistrzów,
prezydentów miast;
3) prezydentów miast w 1 mieście na prawach powiatu, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 1 prezydenta miasta,
Wybrano łącznie 102 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, z czego:
1) wójtów i burmistrzów w 91 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 67 wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 24 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. 5 burmistrzów, prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 5 burmistrzów,
prezydentów miast;
3) prezydentów miast w 1 miastach na prawach powiatu, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 1 prezydenta miasta,
W 29 gminach i miastach, z czego:
1) w 24 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
2) w 5 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
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.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa świętokrzyskiego
Wybory Wójta Gminy Wiślica
Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę
głosów uzyskał KRZAK Stanisław Zygmunt zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI
SIŁA".
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 856.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 664 wyborców, co
stanowi 54,86% uprawnionych do głosowania.
Komisarz Wyborczy
/-/ Bożena Fabrycy

