
UCHWAŁA NR VII/198/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie protestu wyborczego

Na podstawie § 87 ust. 4 Uchwały Nr XXIX/775/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 
2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno (Dziennik Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2806, zm. z 2019 r. poz. 202), Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:

§ 1. Postanawia się odrzucić odwołanie Pana od Uchwały Nr 13 Miejskiej 
Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. rozpatrzyła protest wyborczy Pana 
 w którym zarzucono niewłaściwe zachowania podczas kampanii wyborczej, naruszenie 

ciszy wyborczej w dniu głosowania oraz brak tajności głosowania. Po uzyskaniu informacji 
o wywieszeniu materiałów wyborczych jednej z grup kandydatów w gablotach Rady Osiedla, 
natychmiast nakazano ich zdjęcie. Informację Przewodniczącego Rady Osiedla o wyborach 
i namawiającą do udziału w głosowaniu Komisja uznała za dozwoloną. Lokal wyborczy 
przygotowany został w sposób właściwy, zapewniający wyborcy możliwość oddania głosu w sposób 
tajny przy użyciu przygotowanych na stołach parawanów wyborczych. Z informacji przedstawionej 
na posiedzeniu przez Skarżącego wynika, że o pojawieniu się ulotek w lokalu wyborczym dowiedział 
się od Przewodniczącej Osiedlowej Komisji Wyborczej, jednak sam tego nie stwierdził. Ulotki, 
wg opisu w skardze, były w miarę możliwości usuwane przez członków Osiedlowej Komisji 
Wyborczej.

Pan pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. złożył odwołanie od Uchwały Miejskiej 
Komisji Wyborczej, w którym podnosił, że naruszano ciszę wyborczą w lokalu poprzez pozostawianie 
ulotek wyborczych z jednym bądź grupą kandydatów. Odnosząc się do zarzutu braku przesłuchania 
członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, stwierdzić należy, że Miejska Komisja Wyborcza bazował 
na punkcie 12 protokołu z głosowania, gdzie Osiedlowa Komisja Wyborcza nie wpisała uwag. 
Członkowie Osiedlowej Komisji Wyborczej dla Osiedla Pogodno byli w siedzibie Miejskiej Komisji 
Wyborczej po zakończeniu głosowania i nie zgłaszali incydentów, które wg nich mogłyby wpłynąć 
na przebieg wyborów.

Dobrze znaną specyfiką kampanii wyborczej do rad osiedli, w przypadku głosowania 
na maksymalnie tylu kandydatów ile wynosi bezwzględna większość w radzie, jest rozdawanie przez 
grupy kandydatów tzw. "ściągawek wyborczych" z nazwiskami wielu kandydatów. Głosujący 
zabierają ze sobą kartki z nazwiskami kandydatów, których zamierzają skreślić i część z nich zostawia 
je w obrębie lokalu wyborczego. Tak jak zauważył sam Zainteresowany Osiedlowa Komisja 
Wyborcza w miarę możliwości usuwała pozostawiane kartki.

Wobec powyższego Miejska Komisja Wyborcza rekomenduje Radzie Miasta Szczecin odrzucenie 
odwołania.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin
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