
KOMUNIKAT
 Z KONFERENCJI PKW

W DNIU 27.11.2006 r. O GODZINIE 11.00 W SIEDZIBIE PKW

W dniu 27 listopada o godz. 11.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się 

ostatnia konferencja prasowa, w której udział wzięli: 

Przewodniczący PKW sędzia Ferdynand Rymarz,
Zastępcy przewodniczącego PKW  sędzia Jan Kacprzak,

sędzia Stanisław Kosmal, 
Członkowie PKW sędzia Stefan Jaworski,

sędzia Andrzej Kisielewicz,
sędzia Andrzej Mączyński,
sędzia Włodzimierz Ryms,
sędzia Stanisław Zabłocki,

     sędzia Tadeusz Żyznowski 
oraz 
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

 minister Kazimierz Wojciech Czaplicki.

Na konferencji zostało podane do publicznej wiadomości „Obwieszczenie 
Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

oraz w dniu 26 listopada 2006 r.”

Na podstawie art. 184 ust. 1 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 pó n.ź  

zm.1) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo rednim wyborze wójta,ś  

burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z pó n. zm.ź 2) Pa stwowa Komisjań  

Wyborcza podaje do publicznej wiadomo ci zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów iś  

prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w 

dniu 26 listopada 2006 r.

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nrł ł  
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.

2  Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102,ł ł  
poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.



A. Dane ogólne dotycz ce wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastą

I. G osowanie w dniu 12 listopada 2006 r.ł

1. Wybierano  cznie  2łą  478  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  spo ród  8ś  224 

zg oszonych kandydatów, w tym w 276 gminach i miastach, w których zarejestrowanoł  

tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do g osowania by o 30ł ł  240 882 osoby.

3. W wyborach wzi o udzia  (osoby, którym wydano karty  do g osowania) 13ęł ł ł  883 806 

wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do g osowania.ł

4. Ogó em g osów oddano (liczba kart wa nych) 13ł ł ż  866 294.

5. G osów wa nych oddano 13ł ż  601 035, to jest 98,09% ogólnej liczby g osów oddanych.ł

6. G osów niewa nych oddano 265ł ż  259, to jest 1,91% ogólnej liczby g osów oddanych.ł

II. Ponowne g osowanie w dniu 26 listopada 2006 r.ł

1. Wybierano  cznie  827  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  spo ród  1łą ś  654 

zg oszonych kandydatów.ł

2. Uprawnionych do g osowania by o 14ł ł  643 543 osoby.

3. W wyborach  wzi o udzia  (osoby,  którym wydano  karty  do  g osowania)  5ęł ł ł  812 667 

wyborców, to jest 39,69% uprawnionych do g osowania.ł

4. Ogó em g osów oddano (liczba kart wa nych) 5ł ł ż  810 173.

5. G osów wa nych oddano 5ł ż  736 954, to jest 98,74% ogólnej liczby g osów oddanych.ł

6. G osów niewa nych oddano 73ł ż  219, to jest 1,26% ogólnej liczby g osów oddanych.ł

7. Z  powodów  okre lonych  w  art.  4  ust.  4  ustawy  o  bezpo rednim  wyborze  wójta,ś ś  

burmistrza i  prezydenta miasta,  termin ponownego g osowania odroczono do dnia 10ł  

grudnia 2006 r. w 16 nast puj cych gminach i miastach:ę ą

1) gm. Dobrzy  nad Wis , powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie,ń łą

2) gm. Brze  Kujawski, powiat w oc awski, województwo kujawsko - pomorskie,ść ł ł

3) gm. Dorohusk, powiat che mski, województwo lubelskie,ł

4) gm. Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie,

5) gm. Hanna, powiat w odawski, województwo lubelskie,ł

6) gm. Daszyna, powiat czycki, województwo ódzkie,łę ł

7) gm. Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo ódzkie,ł

8) m. Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo ma opolskie,ł

9) m. P o sk, powiat p o ski, województwo mazowieckie,ł ń ł ń



10) gm. Sochocin, powiat p o ski, województwo mazowieckie,ł ń

11) gm. Tyrawa Wo oska, powiat sanocki, województwo podkarpackie,ł

12) gm. Osiek, powiat starogardzki, województwo pomorskie,

13) gm. Gilowice, powiat ywiecki, województwo l skie,ż ś ą

14) m. Bytom, województwo l skie,ś ą

15) gm. Lubawa, powiat i awski, województwo warmi sko - mazurskie,ł ń

16) gm. Dziwnów, powiat kamie ski, województwo zachodniopomorskie.ń

B. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Wybierano cznie 2łą  478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

a) w  g osowaniu  w  dniu  12  listopada  2006  r.  2ł  478  wójtów,  burmistrzów  i 

prezydentów miast,

b) w ponownym g osowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 827 wójtów, burmistrzów ił  

prezydentów miast.

2. Wybrano cznie 2łą  460 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:

1) 2 135 wójtów i burmistrzów w gminach licz cych do 20 tys. mieszka ców, z czego:ą ń

a) w g osowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 1ł  492 wójtów i burmistrzów,

b) w  ponownym  g osowaniu  w  dniu  26  listopada  2006  r.  643  wójtów  ił  

burmistrzów,

2) 261 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach licz cych powy ej 20 tys.ą ż  

mieszka ców, z czego:ń

a) w  g osowaniu  w  dniu  12  listopada  2006  r.  110  wójtów,  burmistrzów  ił  

prezydentów miast,

b) w ponownym g osowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 151 wójtów, burmistrzówł  

i prezydentów miast,

3) 64 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu, z czego:

a) w g osowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 31 prezydentów miast,ł

b) w ponownym g osowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 33 prezydentów miast.ł

3. W  g osowaniu  w  dniu  12  listopada  2006  r.  nie  wybrano  wójtów,  burmistrzów,ł  

prezydentów miast w 845 gminach i miastach, w tym z nast puj cych powodów:ę ą



1) nie przeprowadzono wyborów w 1 gminie licz cej do 20 tys. mieszka ców, w któreją ń  

nie zarejestrowano adnego kandydata na wójta (gm. Gr boszów, powiat d browski,ż ę ą  

województwo ma opolskie).ł

2) w  1  gminie  licz cej  do  20  tys.  mieszka ców  zarejestrowano  tylko  jednegoą ń  

kandydata na burmistrza, który w wyniku g osowania nie uzyska  wi cej ni  po owył ł ę ż ł  

wa nie  oddanych  g osów  za  wyborem  (gm.  Rajgród,  powiat  grajewski,ż ł  

województwo podlaskie)

4. W 827 gminach i miastach, w tym:

a) 643 w gminach licz cych do 20 tys. mieszka ców,ą ń

b) 151 w gminach licz cych powy ej 20 tys. mieszka ców,ą ż ń

c) 33 w miastach na prawach powiatu,

przeprowadzono  ponowne  g osowanie  w  dniu  26  listopada  2006  r.,  z  uwagi  nał  

nieuzyskanie przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wymaganej 

wi kszo ci wa nie oddanych g osów za wyborem w g osowaniu przeprowadzonym wę ś ż ł ł  

dniu 12 listopada 2006 r.

5. W gminach,  o  których mowa w pkt  3  nie  dokonano wyboru  wójtów,  burmistrzów i 

prezydentów miast i, w zwi zku z art.  11 ust.  4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. oą  

bezpo rednim wyborze  wójta,  burmistrza i  prezydenta miasta,  wyboru dokonaj  radyś ą  

gmin.

6. W 16 gminach odroczono ponowne g osowanie do dnia 10 grudnia 2006 r. (art. 4 ust. 4ł  

ustawy o bezpo rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).ś



Przewodnicz cyą

Pa stwowej Komisji Wyborczejń

Ferdynand Rymarz ...........................................................................

Zast pcy Przewodnicz cegoę ą

Pa stwowej Komisji Wyborczejń

Jan Kacprzak ...........................................................................

Stanis aw Kosmalł ...........................................................................

Cz onkowieł

Pa stwowej Komisji Wyborczejń

Stefan Jaworski ...........................................................................

Andrzej Kisielewicz ...........................................................................

Andrzej M czy skią ń ...........................................................................

Antoni W odzimierz Rymsł ...........................................................................

Stanis aw Zab ockił ł ...........................................................................

Tadeusz yznowskiŻ ...........................................................................

*      *       *

Zbiorczym  obwieszczeniem  o  wynikach  wyborów  wójtów,  burmistrzów  i 

prezydentów  miast  zakończyło  działalność  Studio  Wyborcze  Państwowej  Komisji 

Wyborczej.  Podczas  jednostkowych  wyborów  odroczonych  na  dwa  tygodnie  w  16 

gminach  i  miastach  studio  to  nie  będzie  już  czynne  ze  względu  na  lokalność  tych 

ostatnich głosowań i znaczne koszty przedłużonego funkcjonowania sprzętu i urządzeń 

studyjnych.  Informacje  o  wynikach  wyborów  10  grudnia  będzie  można  uzyskać  w 

terytorialnych  komisjach  wyborczych  lub  u  właściwego  miejscowo  komisarza 

wyborczego.  PKW wyda natomiast  uzupełniający  komunikat  o  zbiorczych wynikach 

wyborów i opublikuje go w Dzienniku Ustaw.



Przewodniczący PKW złożył podziękowania:

-  członkom  obwodowych  komisji  wyborczych  za  ofiarną  i  trudną  pracę  przy 

przeprowadzeniu głosowania i liczeniu głosów;

-  komisarzom wyborczym i  delegaturom KBW –  właściwym gospodarzom wyborów 

samorządowych  za  sprawną  organizację  i  przeprowadzenie  wyborów,  oraz  KBW  i 

osobiście Panu ministrowi Czaplickiemu za wielki trud i profesjonalne zaangażowanie w 

organizację tych trudnych wyborów;

-  operatorom  informatycznym  za  szybkie  przesyłanie  danych,  w  tym  dyrektorowi 

Drapińskiemu i podległym mu informatykom oraz firmom współpracującym – Pixelowi 

z  Łodzi  oraz  4Pi  z  Warszawy za  ekspresową zmianę  i  przygotowanie  do wdrożenia 

nowej aplikacji informatycznej związanej z instytucją grupowania list kandydatów;

-  Komendzie  Głównej  Policji  i  policjantom za zapewnienie  bezpieczeństwa wyborów 

oraz za sprawne rozpoznawanie i likwidowanie potencjalnych zagrożeń.

Szczególne  podziękowania  sędzia  Rymarz  złożył  dziennikarzom  obecnym  w 

czasie obu nocy wyborczych za rzetelne i profesjonalne informacje wyborcze oraz firmie 

Fokus za przeprowadzenie i obsługę Studia Wyborczego.

Przewodniczący

              Państwowej Komisji Wyborczej

   Ferdynand Rymarz


