OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU
z dnia 23 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego
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 Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na
obszarze województwa podlaskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego:
1) do 118 rad gmin, z tego:
a) do 108 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) do 7 rad gmin w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców,
c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu;
2) do 14 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Wybierano łącznie 2 121 radnych, z czego:
1) 1 841 radnych rad gmin, z tego:
a) 1 620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 147 radnych w gminach powyŜej 20 tys. mieszkańców,
c) 74 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 250 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Wybrano łącznie 2 121 radnych, z czego:
1) 1 841 radnych rad gmin, z tego:
a) 1 620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 147 radnych w gminach powyŜej 20 tys. mieszkańców,
c) 74 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 250 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Wybory przeprowadzono w 1 359 okręgach wyborczych.
We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
Głosowanie przeprowadzono w 877 obwodach głosowania.

7.

Głosowania nie przeprowadzono w 134 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 144 radni uzyskali mandaty bez
głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. Mieszkańców
1.

Wybory przeprowadzono do 108 rad gmin, w których utworzono 1 259 okręgów
wyborczych
2. Wybierano 1 620 radnych spośród 5 024 kandydatów zgłoszonych na 3 967 listach
kandydatów przez 465 komitetów wyborczych, w tym 413 komitetów wyborczych
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie
liczącej do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1 620 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 456 376 osób.
5. Karty do głosowania wydano 242 936 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 242 819 osób, to jest
53,21% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów waŜnych oddano 236 442, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów niewaŜnych oddano 6 377, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 519 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 134 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 144 radni uzyskali mandaty bez
głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyŜej 20 tys. Mieszkańców
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wybory przeprowadzono do 7 rad gmin, w których utworzono 25 okręgów wyborczych.
Wybierano 147 radnych spośród 1 289 kandydatów zgłoszonych na 126 listach
kandydatów przez 21 komitetów wyborczych.
Wybrano 147 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 142 066 osób.
Karty do głosowania wydano 67 106 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 67 069 osób, to jest
47,21% uprawnionych do głosowania.
Głosów waŜnych oddano 62 946, to jest 93,85% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów niewaŜnych oddano 4 123, to jest 6,15% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 104 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

1.

Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 13 okręgów wyborczych.

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

Wybierano 74 radnych spośród 769 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów
przez 12 komitetów wyborczych.
Wybrano 74 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 332 851 osób.
Karty do głosowania wydano 138 655 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 138 388 osób, to jest
41,58% uprawnionych do głosowania.
Głosów waŜnych oddano 133 140, to jest 96,21% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów niewaŜnych oddano 5 248, to jest 3,79% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 236 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do rad powiatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wybory przeprowadzono do 14 rad powiatów, w których utworzono 57 okręgów
wyborczych.
Wybierano 250 radnych spośród 2 037 kandydatów zgłoszonych na 273 listach
kandydatów przez 39 komitetów wyborczych.
Wybrano 250 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 629 358 osób.
Karty do głosowania wydano 322 791 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 322 553 osób, to jest
51,25% uprawnionych do głosowania.
Głosów waŜnych oddano 297 769, to jest 92,32% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów niewaŜnych oddano 24 784, to jest 7,68% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 641 obwodach głosowania.
Rozdział 6.
Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

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

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
Wybierano 30 radnych spośród 359 kandydatów zgłoszonych na 37 listach kandydatów
przez 9 komitetów wyborczych.
Wybrano 30 radnych.
Uprawnionych do głosowania było 962 209 osób.
Karty do głosowania wydano 461 452 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 460 932 osób, to jest
47,90% uprawnionych do głosowania.
Głosów waŜnych oddano 417 830, to jest 90,65% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów niewaŜnych oddano 43 102, to jest 9,35% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosowanie przeprowadzono w 877 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 3.
Wybory do Rady Miasta Bielsk Podlaski

1.
2.
3.
4.

1.

Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady Miasta Bielsk Podlaski utworzono 4 okręgi wyborcze, w których
łącznie wybierano 21 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22 124.
W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 9 881 osób, to jest
44,66% uprawnionych do głosowania.
Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1)

lista nr 1

KOMITET WYBORCZY SLD

2)

lista nr 5

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3)

lista nr 10

KWW NASZE PODLASIE

4)

lista nr 13

KWW KOALICJA BIELSKA

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 2717;
4) głosów waŜnych oddano 2516;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej
listy zostali wybrani:
– SIMONIUK Eugeniusz
– WAWULSKI Piotr
b)

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnymi
z tej listy zostali wybrani:
– LESZCZYŃSKI Kazimierz Henryk

c)

lista nr 10 – KWW NASZE PODLASIE uzyskała 1 mandat; radnymi z tej listy
zostali wybrani:
– ŁAŹNY Jarosław Karol

d)

lista nr 13 – KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej
listy zostali wybrani:

– BOROWSKI Jarosław
– ROSZCZENKO Andrzej
2.

6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 2449;
4) głosów waŜnych oddano 2273;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej
listy zostali wybrani:
– MAŃKO Krystyna
– RYśYK Maria
b)

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnymi
z tej listy zostali wybrani:
– RZEPNIEWSKA GraŜyna Teresa

c)

lista nr 10 – KWW NASZE PODLASIE uzyskała 1 mandat; radnymi z tej listy
zostali wybrani:
– ALEKSIEJUK Leszek

d)

lista nr 13 – KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 1 mandat; radnymi z tej
listy zostali wybrani:
– SOSNA-PAWLUCZUK Ałła

3.

6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 2357;
4) głosów waŜnych oddano 2200;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej
listy zostali wybrani:
– MAJSTROWICZ Mirosław
– MISZCZUK Paweł
b)

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnymi
z tej listy zostali wybrani:
– KRUSZEWSKI Mirosław Józef

c)

lista nr 10 – KWW NASZE PODLASIE uzyskała 1 mandat; radnymi z tej listy
zostali wybrani:
– SARNACKI Marcin

d)

lista nr 13 – KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 1 mandat; radnymi z tej
listy zostali wybrani:

– ŁUKASZUK Igor
4.

6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 2358;
4) głosów waŜnych oddano 2251;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej
listy zostali wybrani:
– GOŁĘBIOWSKI Mirosław
– NIEGIEREWICZ Alina
b)

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi
z tej listy zostali wybrani:
– GRZYBOWSKI Ignacy
– KARNIEWICZ Danuta

c)

lista nr 10 – KWW NASZE PODLASIE uzyskała 1 mandat; radnymi z tej listy
zostali wybrani:
– ZWOLIŃSKA BoŜena Teresa

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

