OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE
z dnia 23 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
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)
Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do
rad na obszarze województwa małopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada
2010 r.
(wyciąg)
Część I
Dane zbiorcze

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Rozdział 1.
Dane ogólne
Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego:
1) do 182 rad gmin, z tego:
a) do 150 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) do 29 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu;
2) do 19 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wybierano łącznie 3 440 radnych, z czego:
1) 2 954 radnych rad gmin, z tego:
a) 2 250 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 613 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 91 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 447 radnych rad powiatów;
3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wybrano łącznie 3 440 radnych, z czego:
1) 2 954 radnych rad gmin, z tego:
a) 2 250 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 613 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 91 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 447 radnych rad powiatów;
3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wybory przeprowadzono w 1 453 okręgach wyborczych.
We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
Głosowanie przeprowadzono w 2 279 obwodach głosowania.
Głosowania nie przeprowadzono w 66 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 85 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 150 rad gmin, w których utworzono 1 238 okręgów
wyborczych
2. Wybierano 2 250 radnych spośród 6 751 kandydatów zgłoszonych na 4 134 listach
kandydatów przez 737 komitetów wyborczych, w tym 674 komitety wyborcze
utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie
liczącej do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2 250 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1 089 631 osób.
5. Karty do głosowania wydano 565 155 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 564 779 osób, to jest
51,83% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 549 569, to jest 97,31% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 15 210, to jest 2,69% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 056 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 66 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 85 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
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Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
Wybory przeprowadzono do 29 rad gmin, w których utworzono 100 okręgów
wyborczych.
Wybierano 613 radnych spośród 4 806 kandydatów zgłoszonych na 490 listach
kandydatów przez 95 komitetów wyborczych.
Wybrano 613 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 729 578 osób.
Karty do głosowania wydano 359 208 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 358 925 osób, to jest
49,20% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 341 156, to jest 95,05% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 17 769, to jest 4,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 601 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu
Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 15 okręgów wyborczych.
Wybierano 91 radnych spośród 1 114 kandydatów zgłoszonych na 108 listach
kandydatów przez 17 komitetów wyborczych.
Wybrano 91 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 746 232 osób.
Karty do głosowania wydano 326 777 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 326 282 osób, to jest
43,72% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 314 535, to jest 96,40% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Głosów nieważnych oddano 11 747, to jest 3,60% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 581 obwodach głosowania.
Rozdział 5.
Wybory do rad powiatów
Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 94 okręgi
wyborcze.
Wybierano 447 radnych spośród 4 102 kandydatów zgłoszonych na 483 listach
kandydatów przez 61 komitetów wyborczych.
Wybrano 447 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 1 859 411 osób.
Karty do głosowania wydano 939 802 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 939 052 osób, to jest
50,50% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 866 739, to jest 92,30% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 72 313, to jest 7,70% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 1 698 obwodach głosowania.
Rozdział 6.
Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6
okręgów wyborczych.
Wybierano 39 radnych spośród 669 kandydatów zgłoszonych na 66 listach kandydatów
przez 14 komitetów wyborczych.
Wybrano 39 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 2 605 625 osób.
Karty do głosowania wydano 1 265 671 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 264 671 osób, to jest
48,54% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 1 119 923, to jest 88,55% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 144 748, to jest 11,45% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 2 279 obwodach głosowania.
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 59.
Wybory do Rady Gminy Kozłów
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Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano
15 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 040.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 494 osób, to jest
61,73% uprawnionych do głosowania.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;

głosowanie przeprowadzono;
liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196;
głosów ważnych oddano 188;
radną została wybrana:
a) z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
– SOLARZ Ewa Anna
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;
4) głosów ważnych oddano 229;
5) radnym został wybrany:
a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– KUMON Jarosław Bogusław
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101;
4) głosów ważnych oddano 101;
5) radnym został wybrany:
a) z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
– PROKOP Tadeusz
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233;
4) głosów ważnych oddano 222;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– NOCUŃ Jan Piotr
– ROMANEK Piotr Józef
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 557;
4) głosów ważnych oddano 537;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
– CAPIGA Jerzy Józef
b) z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
– BONARSKA Barbara
c) z listy nr 26 KWW "NASZ KOZŁÓW"
2)
3)
4)
5)
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– GACEK Teresa Maria
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218;
4) głosów ważnych oddano 212;
5) radnym został wybrany:
a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– STACHURKA Zdzisław Stanisław
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312;
4) głosów ważnych oddano 288;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
– KRAWIEC Zbigniew Edward
b) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– WOŹNICZKA Krzysztof Mariusz
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344;
4) głosów ważnych oddano 324;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
– STĘPIEŃ Jan Kazimierz
b) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– SKÓRA Wiesław
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;
4) głosów ważnych oddano 134;
5) radnym został wybrany:
a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– B ĄK Tadeusz Jan
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157;

4)
5)

6)

głosów ważnych oddano 153;
radnym został wybrany:
a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
– RACHWAŁ Mirosław Andrzej
wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Wybory do rad powiatów
Rozdział 8.
Wybory do Rady Powiatu Miechowskiego

1.
2.
3.
4.

2.

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano
17 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 41 338.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 288 osób, to jest
53,92% uprawnionych do głosowania.
Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
2)

lista nr 2

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

3)

lista nr 4

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

4)

lista nr 5

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

5)

lista nr 15

KWW WSPÓLNOTA SAMORZ ĄDÓW

6)

lista nr 17

KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI

7)

lista nr 18

KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 021;
4) głosów ważnych oddano 6 228;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby
mandatów:
a) lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
– BRODOWICZ Marian Piotr
– GAMRAT Marian Stanisław
– MIŚ Bogusław Jakub
b)

– WERYS Anna Maria
lista nr 18 – KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskała 1 mandat; radnym z

tej listy został wybrany:
6)

– BOLIGŁOWA Marek Józef
wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział V
Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

1.
2.
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1.
2.

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano
39 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 605 625.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 264 671 osób, to jest
48,54% uprawnionych do głosowania.
Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
2)

lista nr 2

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

3)

lista nr 4

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

4)

lista nr 5

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

5)

lista nr 10

KWW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY"

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
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 183 431;
4) głosów ważnych oddano 157 160;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby
mandatów:
a) lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
– DOMAGAŁA Adam Stanisław
b)

c)

– KOZAK Wojciech
lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
– ACHINGER Elżbieta Jadwiga
– CZEKAJ Kazimierz Józef
lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi
z tej listy zostali wybrani:

– GRZESZEK Wojciech Jan
6)

– PĘK Bogdan Marek
wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy

(-) Teresa Rak

