
  

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VIII/55/90 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 28 listopada 1990r.  

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady osiedla  

/ ordynacja wyborcza / 

§ 1. 

Wybory do rad osiedlowych zarządza uchwałą Rada Miejska. 

§ 2. 

1. W celu przeprowadzenia wyborów do rad osiedlowych - osiedla dzieli się na obwody 

wyborcze.  

2. Obwody wyborcze obejmują obszar zamieszkały przez maksimum 4000 

mieszkańców.  

§ 3. 

1. Dla przeprowadzenia i nadzorowania wyborów Rada Miejska powołuje Miejską 

Komisję Wyborczą.  

2. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona 3-7 osobowe Prezydium.  

§ 4. 

Prezydium Miejskiej Komisji Wyborczej powołuje osiedlowe komisje wyborcze.  

§ 5. 

1. zadaniem osiedlowej komisji wyborczej jest przeprowadzenie głosowania w 

obwodowych punktach a w szczególności :  

1. przyjmowanie kandydatur do rady osiedla,  

2. przygotowanie kart wyborczych,  

3. obliczanie wyników głosowania,  

4. zorganizowanie pierwszego zebrania rady osiedla w ciągu tygodnia od daty 

przeprowadzenia wyborów w celu wybrania zarządu rad osiedla - zgodnie ze statutem 

osiedla.  

§ 6. 



1. Głosowanie odbywa się w obwodowym punkcie wyborczym.  

2. Głosowanie jest tajne, głosować można tylko osobiście.  

3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy osiedla, którym 

przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

4. Kandydatów do rady osiedla mają prawo zgłaszać mieszkańcy osiedla.  

Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców osiedla 

uprawnionych do głosowania. 

Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

§ 7. 

1. Wyborca stawia znak ”X” na karcie do głosowania z prawej strony obok nazwiska 

kandydata na którego głosuje.  

2. Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak ”X” 

przy większej liczbie kandydatów niż miejsc w radzie osiedla.  

3. Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił znaku ”X” przy nazwisku 

żadnego kandydata jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.  

4. O wyborze decyduje bezwzględna większość głosów obecnych. W przypadku gdy nie 

doprowadzi to do wyboru na tym zebraniu odbędzie się II tura głosowania w której o 

wyborze zadecyduje zwykła większość głosów.  

5. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równą ilość głosów o wyborze do rady osiedla 

decyduje dodatkowe głosowanie.  

§ 8. 

1. Wygaśnięcie mandatu następuje na skutek: 

1. śmierci  

2. zrzeczenia się mandatu  

3. utraty prawa wybieralności  

4. prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z chęci zysku 

lub innych niskich pobudek.  

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkiem rady osiedla zostaje osoba, która 

otrzymała największą w kolejności liczbę głosów.  

§ 9. 

1. Wszelkie sprawy i protesty związane z przeprowadzonymi wyborami rozpatruje i 

rozstrzyga Rada Miejska lub odpowiednia komisja w tym celu przez Radę Miejską 

powołana.  

2. Termin wnoszenia spraw i protestów ustala się na 6 dni od daty przeprowadzenia 

wyborów. 

 


