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UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Gdyni, stanowi¹cym Za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXV/171/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie przyjêcia Statutu Miasta Gdyni (MRMG
z 1999 r. Nr 26, poz. 426, zm. z 2000 r. Nr 28, poz. 246, Nr
33, poz. 258, z 2001 r. Nr 15 poz. 143) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Granice dzielnic okrelone s¹ na mapach oraz
pomocniczo w opisach s³ownych w statucie ka¿dej z dzielnic.,
2) w § 12 ust. 4 i 6 otrzymuj¹, odpowiednio, brzmienie:
4. Zasady i tryb wyboru rad dzielnic okrelaj¹ statuty dzielnic.
6. Zakres kompetencji rad dzielnic okrelaj¹ statuty dzielnic.
§2
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do przedstawienia
nowego projektu Statutu do koñca lutego 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w 14 dni
od dnia jej publikacji.
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Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Dzia³ki Lene.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada Miasta
Gdyni, uchwala co nastêpuje:

ni z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Dzia³ki Lene.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/22/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Dzia³ki Lene
STATUT DZIELNICY DZIA£KI LENE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Dzia³ki Lene, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od skrzy¿owania ul. Podjazd i torów kolejowych na po³udnie, przebiega torami kolejowymi na Kocierzynê
do ul. Sportowej, nastêpnie przebiega ul. Sportow¹,
dalej ul. Wileñsk¹, nastêpnie skrêca na zachód i skrajem lasu dociera do Cmentarza Komunalnego.
Przebiega od bramy cmentarza przy ul. Witomiñskiej,
zapleczem zabudowy przy ul. Cmentarnej, pó³nocn¹
granic¹ cmentarza, a nastêpnie duktami lenymi na
zachód, a póniej na wschód do ul. Elbl¹skiej.
Granica przebiega skrajem lasu, a nastêpnie zapleczem
zabudowy przy ul. Falistej, dochodz¹c do granicy terenów MIR-u, pó³nocno-zachodni¹ granic¹ terenów MIRu dochodzi do ul. Ko³³¹taja, nastêpnie skrêca na
wschód, dochodzi do skrzy¿owania ul. Warszawskiej
i ul. Morskiej i ul. Morsk¹ skrêca na po³udnie do ul.
Podjazd.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy

§1

§4

Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Dzia³ki Lene w brzmieniu, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.

§2

§5

Uchyla siê uchwa³ê Nr XXVII/971/01 Rady Miasta Gdy-

1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
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2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
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ru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§6

§ 12

1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.

1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.

§8

§ 13

1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.

Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.

§7

§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wybo-

§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostat-
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niego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
§ 21
W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.
§ 22
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.
§ 24
1)
2)
3)
4)

Poz. 21
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Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.
§ 29
Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.

§ 25

§ 35

1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.

Gospodarka finansowa Dzielnicy

Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.

§ 36
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Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Dzia³ki Lene
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY
I. Przepisy ogólne
§1
Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
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5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni
w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych na
dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
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2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.

IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców

§ 12

§ 17

Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.

1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.

III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.

§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
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§ 20

§ 23

1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.

1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.

§ 21

Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.

Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych
§ 22
1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów.
Przez listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym
podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.

§ 24

§ 25
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Na-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 21

 48 
§ 34

rodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.

Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.

§ 29

§ 35

Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.

XI. Przebieg g³osowania
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36
W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
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1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wybor-

2.
3.
4.
5.
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ców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48

1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
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XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.

5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.
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UCHWA£A Nr III/23/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy D¹browa.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy D¹browa w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

XIV. Protesty wyborcze

§2

§ 54

Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIX/999/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Dzielnicy D¹browa.

1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.

§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/23/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy D¹browa
STATUT DZIELNICY D¥BROWA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1. Dzielnica D¹browa, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od skrzy¿owania ul. Chwaszczyñskiej z ul. Nowowiczliñsk¹ na pó³noc, skrajem lasu kieruje siê na pó³noc,
przecina Obwodnicê Trójmiejsk¹ i dociera do rzeki
Kaczej.
W tym miejscu granica skrêca na zachód, przebiega
wzd³u¿ rzeki Kaczej i dociera na zaplecze zabudowy
przy ul. Pokrzywowej, gdzie skrêca na zachód.
Nastêpnie granica przebiegaj¹c na pó³noc od góry Donas dochodzi do granicy administracyjnej miasta Gdyni i skrêca na po³udnie.
Dalej wzd³u¿ granicy administracyjnej dociera do ul.
Chwaszczyñskiej, przebiega osi¹ ul. Chwaszczyñskiej
i dobiega do skrzy¿owania ul. Chwaszczyñskiej z ul.
Nowowiczliñsk¹.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
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§8

1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 12
1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
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§ 13
Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.
§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
§ 21
W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada

w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.
§ 22
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.
§ 24
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
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wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.
§ 29
Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy D¹browa
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY
I. Przepisy ogólne
§1
Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
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1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
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§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta,
sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z
urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta,
sporód pracowników samorz¹dowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.

11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
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wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20
1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.
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2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów.
Przez listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer
ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24

Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.

Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.

VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych

§ 25

§ 22

1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.

§ 21

1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
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2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.

2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.

IX. Kampania wyborcza

§ 33

§ 28

1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.

1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.

§ 34
Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36
W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
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2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.

2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.

§ 38

§ 44

Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.

1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.

§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42
1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.

XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
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2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49

Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.

5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê

 59 

Poz 22, 23

przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

23
UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada Miasta
Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Cisowa w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXI/1063/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Dzielnicy Cisowa.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/24/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Cisowa
STATUT DZIELNICY CISOWA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Cisowa, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹
pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od granicy administracyjnej miasta Gdyni i gminy Kosakowo w kierunku po³udniowym, przecina tory kolejowe, a nastêpnie przebiega wzd³u¿ ul. Pó³nocnej.
Przecina tory kolejowe do Wejherowa, przebiega osi¹
ul. Pó³nocnej, nastêpnie osi¹ ul. Po³udniowej oraz Obwodnic¹ Trójmiejsk¹ i skrêca na zachód w kierunku
lasu.
Nastêpnie duktami lenymi pod¹¿a w kierunku pó³nocno-zachodnim dochodz¹c do granicy miasta Gdyni,
skrêca na pó³noc, a nastêpnie na wschód i dociera do
przed³u¿enia ul. Pó³nocnej na granicy miasta.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicja-
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tywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
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§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 12
1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
§ 13
Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.

2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
§ 21
W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.
§ 22

W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.

§ 16

§ 23

1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.

§ 17

§ 24

§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15

1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezyden-
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ta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
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Postanowienia koñcowe
§ 34

1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Cisowa
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY
I. Przepisy ogólne
§1

Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy

Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.

§ 28

§2

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.
§ 29
Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
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II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
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III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13

1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego re-
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jestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20
1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.
§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych
§ 22
1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ
dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie
kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania, kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej
lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii lub
organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta
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podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24
Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.
§ 25
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.

IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.

 65 

Poz. 23
§ 33

1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
§ 34

Dziennik Urzêdowy
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4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42

W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.

§ 37

§ 43

1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.

1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.

Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36

§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.

§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych na-
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zwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.

§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
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2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.

XIV. Wyganiêcie mandatu radnego

STATUT DZIELNICY CHYLONIA

§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

24
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/25/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Chylonia

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Chylonia, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
granica przebiega od torów kolejowych w kierunku po³udniowym osi¹ ul. Puckiej, skrêca na zachód i dalej
przebiega torami kolejowymi.
Skrêca na po³udnie, przecina tory kolejowe do Wejherowa, biegnie osi¹ ul. Pó³nocnej, nastêpnie osi¹ ul. Po³udniowej oraz Obwodnic¹ Trójmiejsk¹, dochodz¹c do
ul. Kartuskiej i po skrêcie na wschód do skraju lasu.
Granica przebiega skrajem lasu, nastêpnie duktami lenymi w kierunku po³udniowo-wschodnim, skrêca na
pó³noc i dochodzi do ul. Morskiej.
Przebiega osi¹ ul. Morskiej na wschód, skrêca na pó³noc w ul. Komierowskiego, przecina tory kolejowe do
Wejherowa, przechodzi zapleczem dzia³ek ul. wiêtego Miko³aja i zachodni¹ stron¹ Estakady Kwiatkowskiego wzd³u¿ Chylonki dochodzi do dzielnicy portowoprzemys³owej.
W tym miejscu granica skrêca na zachód i dociera do
ul. Puckiej.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.

§1

Organy Dzielnicy

Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Chylonia w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§4

§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXV/929/00 Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Chylonia.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym

Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
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§6

§ 12

1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.

1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.

§8

§ 13

1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.

Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.

§7

§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
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§ 20

1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
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rzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28

W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.

§ 22

§ 29

§ 21

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.
§ 24
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wyko-

Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
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ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY
I. Przepisy ogólne
§1
Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,

5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni
w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych na
dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12

Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
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IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14

1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
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§ 20

§ 23

1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.

1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.

§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.

Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.

VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych

§ 25

§ 22

1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.

1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów.
Przez listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym
podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.

§ 24

§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
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skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
§ 34
Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
XI. Przebieg g³osowania
§ 35

1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36
W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42
1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odrocze-
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nie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.

3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
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2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55

1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

25
UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1

XIV. Protesty wyborcze

Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Chwarzno  Wiczlino w
brzmieniu, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 54

§2

1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.

Uchyla siê uchwa³ê Nr XX/759/00 Rady Miasta Gdyni z
dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Chwarzno  Wiczlino.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/26/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
STATUT DZIELNICY CHWARZNO-WICZLINO

§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Chwarzno-Wiczlino, zwana dalej Dzielnic¹, jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od granicy administracyjnej miasta Gdyni, duktami lenymi w kierunku wschodnim, przecina Obwodnicê
Trójmiejsk¹, dalej w kierunku wschodnim.
Nastêpnie przebiegaj¹c duktami lenymi granica skrêca na po³udnie i dociera do Obwodnicy Trójmiejskiej,
w rejonie jej skrzy¿owania z rzek¹ Kacz¹.
Dalej przebiega osi¹ na Obwodnicy Trójmiejskiej, skrêca na zachód, przebiega wzd³u¿ rzeki Kaczej i dociera
na zaplecze zabudowy przy ul. Pokrzywowej, gdzie
skrêca na zachód.
Nastêpnie granica przebiegaj¹c na pó³noc od góry Donas dochodzi do granicy administracyjnej miasta Gdyni.
W tym miejscu granica skrêca na pó³noc i przebiega
wzd³u¿ granicy administracyjnej.

Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.

§2

§ 10

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.

§3

1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.

§ 11

§ 12
1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
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§ 13

Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.
§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
§ 21
W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
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w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.
§ 22
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.
§ 24
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
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wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.
§ 29
Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY
I. Przepisy ogólne
§1
Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
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§ 10

1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
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2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
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1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.

3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym
podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.

§ 20

§ 23

1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.

1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.

§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.

Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.

VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych

§ 25

§ 22

1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.

V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19

1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.

§ 24
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3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
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3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
§ 34
Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36
W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
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2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.

2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.

§ 38

§ 44

Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.

1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.

§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42
1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.

XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
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4.
5.

6.

7.

1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49

Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
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5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji.
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
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przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

26
UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Do³y.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Babie Do³y w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6

§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XLI/1331/2002 Rady Miasta
Gdyni z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany Statutu
Dzielnicy Babie Do³y.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/27/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Babie Do³y
STATUT DZIELNICY BABIE DO£Y
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Babie Do³y, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od przeciêcia granicy administracyjnej miasta Gdyni
i gminy Kosakowo z lini¹ brzegow¹ Zatoki Gdañskiej
na po³udnie wzd³u¿ linii brzegowej.
W rejonie Osady Rybackiej granica skrêca na zachód,
przebiega zapleczem zabudowy przy ul. Osada Rybacka, skrêca na zachód, przebiega osi¹ ul. Osada Rybacka, a nastêpnie jej przed³u¿eniem do ul. Zielonej i skrêca na pó³noc.
Granica przebiega osi¹ ul. Zielonej, dochodzi do granicy administracyjnej miasta Gdyni i gminy Kosakowo
i nastêpnie przebiega wzd³u¿ granicy do linii brzegowej Zatoki Gdañskiej.

1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
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§ 10

1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
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Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19

1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.

§ 12

§ 20

1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.

1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.

§ 13

W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.

Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.

§ 21

§ 22

W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.

§ 16

§ 23

1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.

§ 17

§ 24

1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezyden-

§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
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ta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35

Gospodarka finansowa Dzielnicy

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.

§ 26

§ 36

W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.

Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 27

ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.
§ 29
Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Babie Do³y

I. Przepisy ogólne
§1
Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
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II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7

Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
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3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
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III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego re-

jestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20
1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.
§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych
§ 22
1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ
dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie
kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania, kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej
lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii lub
organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta
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podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24
Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.
§ 25
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
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IX. Kampania wyborcza
§ 28

1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
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§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
§ 34

4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42

W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.

§ 37

§ 43

1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.

1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.

Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36

§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.

§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych na-
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zwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
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§ 50

1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 26, 27

 92 

2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

27
UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Pogórze w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIII/861/2000 Rady Miasta
Gdyni z dnia 30 padziernika 2000 r. w sprawie zmiany
Statutu Dzielnicy Pogórze.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/28/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie
Statutu Rady Dzielnicy Pogórze
STATUT DZIELNICY POGÓRZE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Pogórze, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od przeciêcia granicy administracyjnej miasta Gdyni
i gminy Kosakowo z torem kolejowym w rejonie ul. Pu³kownika D¹bka, przebiega torem kolejowym na po³udnie, przecina ul. Admira³a Unruga i dociera do terenów portowo-przemys³owych.
Ich skrajem kieruje siê na zachód, dochodzi do przystanku kolejowego Gdynia Pogórze i dalej torami kolejowymi, przecina ul. Puck¹ i dociera do koñca ul. ¯arnowieckiej, gdzie skrêca na pó³noc dochodz¹c do granicy administracyjnej miasta Gdyni i gminy Kosakowo.
Granica pod¹¿a wzd³u¿ granicy administracyjnej w kierunku pó³nocnym, a nastêpnie zachodnim skrajem ul.
Pu³kownika D¹bka docieraj¹c do toru kolejowego.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.

 93 

Poz. 27
§7

1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 12
1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
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3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
§ 13
Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.
§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
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okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.

Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28

W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.

§ 22

§ 29

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23

Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.

§ 21

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.

§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.

§ 24

§ 33

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.

Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Pogórze
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY
I. Przepisy ogólne
§1
Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
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§2

1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
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2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni
w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych na
dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje
na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie
do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej
liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie
i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
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9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust. 2,
ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.

§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20
1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.
§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
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VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych

§ 25

§ 22

1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.

1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów.
Przez listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer
ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24
Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.

§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
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§ 30

§ 36

1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.

W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.

§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.

§ 34

§ 42

Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.

1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzy-

XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
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stanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
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§ 48

1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wy-
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borcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.

sja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

28
UCHWA£A Nr III/29/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Or³owo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Or³owo w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXII/1069/01 Rady Miasta
Gdyni z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Or³owo.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/29/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Or³owo

XIV. Wyganiêcie mandatu radnego

STATUT DZIELNICY OR£OWO

§ 55

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komi-

§1
1. Dzielnica Or³owo, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
w kierunku zachodnim od linii brzegowej Zatoki Gdañskiej w okolicach ul. Zacisznej skrajem lasu, a póniej
zapleczem zabudowy przy ul. Armatorów.
W tym miejscu granica skrêca na po³udniowy-zachód
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w ul. Powstania Styczniowego, nastêpnie skrêca na pó³noc w Alejê Zwyciêstwa, by dalej skrêciæ na zachód
i kierowaæ siê wzd³u¿ rzeki Kaczej do ul. ¯mudzkiej.
Granica przebiega osi¹ ul. ¯mudzkiej, a nastêpnie osi¹
ul. Adwokackiej i dochodzi do Potoku Kolibkowskiego.
W tym miejscu granica duktami lenymi dochodzi do
koñca ul. Bernadowskiej, a nastêpnie do potoku Swelina, którym dochodzi do granicy miasta Gdyni z miastem Sopot w okolicach ul. Mazowieckiej w Sopocie.
Tutaj skrêca na wschód, przebiegaj¹c wzd³u¿ granicy
administracyjnej dociera do linii brzegowej Zatoki
Gdañskiej, skrêca na pó³noc, wzd³u¿ linii brzegowej
dociera do okolic ul. Zacisznej.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
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d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11

1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.

1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§6

§ 12

Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5

1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,

1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
§ 13
Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.
§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
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§ 16

§ 23

1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.

§ 17

§ 24

1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

§ 18

§ 25

Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.

1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.

Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28

W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.

§ 22

§ 29

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.

§ 21

§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
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Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35

Dziennik Urzêdowy
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§4

Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7

I. Przepisy ogólne

Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.

§1

§8

Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.

Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Or³owo
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.

§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtne-
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go, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta,
sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z
urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta,
sporód pracowników samorz¹dowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.

§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
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VI. Spis wyborców
§ 17

1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.

7.

§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20

8.

9.
10.
11.

12.
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wanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23

1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.

1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.

§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.

Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.

VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych

§ 25

§ 22

1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.

1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer
ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydo-

§ 24

§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezen-
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tuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.

niêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
§ 34
Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35

Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.

1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.

§ 30

§ 36

§ 29

1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usu-

W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
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2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42
1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
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XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
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decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.

§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.
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§2

UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Oksywie w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXI/1060/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Dzielnicy Oksywie.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/30/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Oksywie
STATUT DZIELNICY OKSYWIE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Oksywie, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od skrzy¿owania ul. Nasypowej z ul. midowicza na
pó³noc osi¹ ul. Nasypowej, a nastêpnie ul. Benis³awskiego docieraj¹c do ul. Pu³kownika D¹bka.
Granica przebiega ul. Pu³kownika D¹bka na wschód,
skrêca na pó³noc, przebiega osi¹ ul. Zielonej docieraj¹c do miejsca na ul. Zielonej, bêd¹cego przed³u¿eniem
ul. Osada Rybacka.
Nastêpnie przebiega od ul. Zielonej prostopadle w kierunku linii brzegowej Zatoki Gdañskiej, osi¹ ul. Osada
Rybacka i zapleczem zabudowy przy ul. Osada Rybacka od strony pó³nocnej, a nastêpnie dociera do linii
brzegowej Zatoki Gdañskiej.
Granica kieruje siê na po³udnie wzd³u¿ linii brzegowej
Zatoki Gdañskiej, docieraj¹c do rejonu ul. Arciszewskich, skrêca na zachód, dochodzi do ul. Arciszewskich,
przebiega osi¹ ul. midowicza i dociera do skrzy¿owania ul. Nasypowej z ul. midowicza.

§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
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§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 12
1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
§ 13
Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.
§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹

wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
§ 21
W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.
§ 22
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.
§ 24
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
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§ 25

§ 35

1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.

Gospodarka finansowa Dzielnicy

Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.

§ 36

Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Oksywie
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

§ 27

I. Przepisy ogólne

1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.

§1

Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.
§ 29
Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.

Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5

Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.

Postanowienia koñcowe

II. Organy wyborcze

§ 34

§6

§ 33

1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.

Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze..
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§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej w
21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta, sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta, sporód
pracowników samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.

5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.
§ 12
Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przepro-
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wadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
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4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20
1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.
§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych
§ 22
1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ
dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie
kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania, kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej
lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii lub
organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta
podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
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10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24
Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.
§ 25
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wy-

borów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
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2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
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§ 41

Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42

W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.

§ 37

§ 43

1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.

1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.

§ 34
Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36

§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.

§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.
XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
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komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.

2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
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obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/31/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Ob³u¿e
STATUT DZIELNICY OB£U¯E

XIV. Wyganiêcie mandatu radnego

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 55

§1

1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

1. Dzielnica Ob³u¿e, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹
pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od rozwidlenia granicy administracyjnej miasta Gdyni
i gminy Kosakowo z ul. Zielon¹, na po³udnie wzd³u¿
osi ul. Zielonej, skrêca na zachód w ul. Pu³kownika
D¹bka, a nastêpnie skrêca na po³udnie w ul. Benis³awskiego.
Przebiega osi¹ ul. Benis³awskiego, a nastêpnie osi¹ ul.
Nasypowej, dochodzi do skrzy¿owania ul. Nasypowej
i ul. midowicza i skrêca na zachód.
Przebiega na zachód skrajem terenów portowo-przemys³owych, przecina Estakadê Kwiatkowskiego i dochodzi do torów kolejowych.
Do granicy administracyjnej miasta Gdyni z gmin¹ Kosakowo granica biegnie wzd³u¿ torów kolejowych na
pó³noc i dalej pod¹¿a wzd³u¿ granicy w kierunku pó³nocno-wschodnim do ul. Zielonej.

30
UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Ob³u¿e.

§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:

Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.

§1

§5

Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Ob³u¿e w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.

§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXX/1023/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Ob³u¿e.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§4

§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
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§8

§ 13

1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.

Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.

§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11

§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
§ 16
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 18
Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
§ 19

1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.

§ 12

§ 20

1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.

1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.
§ 21
W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
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w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.
§ 22
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.
§ 24
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 25
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
Gospodarka finansowa Dzielnicy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 29

Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.
§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.

Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Ob³u¿e
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

§ 27

I. Przepisy ogólne

1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.

§1

Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.

Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.
§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
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2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.
§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7
Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.
§8
Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.

§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtnego, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta,
sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z
urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta,
sporód pracowników samorz¹dowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
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2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.

1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.

§ 12

VI. Spis wyborców

Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.

§ 16

§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.
§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.

IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych

§ 20

§ 14

1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.

1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.

§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych
§ 22
1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
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3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym
podpisem.
7. W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
9. Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
10. Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
11. Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24
Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.
§ 25
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.

3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.
§ 29
Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 30
1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
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3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
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2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.

§ 34

§ 42

Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.

1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.

XI. Przebieg g³osowania
§ 35
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.
§ 36
W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.

§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
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2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.

4.
5.

XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:

6.

7.

1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49

Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
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7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
§ 53
1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
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przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.

31
UCHWA£A Nr III/32/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Ma³y Kack.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada
Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Ma³y Kack w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXI/1062/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Dzielnicy Ma³y Kack.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od jej publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/32/02
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu
Rady Dzielnicy Ma³y Kack
STATUT DZIELNICY MA£Y KACK
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnica Ma³y Kack, zwana dalej Dzielnic¹, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Obszar Dzielnicy wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce granice:
od granicy miasta Gdyni z miastem Sopot, przez tereny lene osi¹ ul. Sopockiej, a po wyjciu z lasu skrêca
na zachód do stacji kolejowej Gdynia Wielki Kack.
Tu skrêca na pó³noc, przebiega wzd³u¿ torów kolejowych do Kocierzyny w kierunku pó³nocnym do rozwidlenia torów kolejowych w kierunku Gdañska i Kocierzyny, do ul. Halickiej, nastêpnie skrajem lasu dociera do skrzy¿owania ul. Sportowej i ul. Wileñskiej,
dalej biegnie ul. Sportow¹ w kierunku wschodnim do
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torów kolejowych, skrêca na pó³noc torami kolejowymi do rozwidlenia torów i nastêpnie biegnie torami kolejowymi w kierunku po³udniowym.
Granica dociera do rzeki Kaczej, skrêca na zachód, przebiega wzd³u¿ rzeki do ul. ¯mudzkiej.
Granica przebiega osi¹ ul. ¯mudzkiej, a nastêpnie osi¹
ul. Adwokackiej i dochodzi do Potoku Kolibkowskiego.
W tym miejscu granica duktami lenymi dochodzi do
koñca ul. Bernadowskiej, a nastêpnie do potoku Swelina, którym dochodzi do granicy miasta Gdyni z miastem Sopot w okolicach ul. Mazowieckiej w Sopocie.
Tutaj skrêca na zachód, przebiegaj¹c wzd³u¿ granicy
administracyjnej dociera do ul. Sopockiej.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy okrela za³¹cznik nr 1 Statutu.
Organy Dzielnicy
§4
Organami dzielnicy s¹: Rada Dzielnicy, zwana dalej
Rada i Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem.
§5
1. Rada Dzielnicy jest organem uchwa³odawczym.
2. Kadencja Rady trwa od dnia wyborów do koñca kadencji Rady Miasta Gdyni.
§6
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Dzielnicy.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê, Zarz¹du nastêpnej kadencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od
zakoñczenia kadencji Rady.
§7
1. Funkcje w Radzie i Zarz¹dzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego miasta Gdyni, z funkcj¹ prezydenta lub
wiceprezydenta miasta.
§8
1. Rada Dzielnicy ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa, je¿eli
w terminie 6 miesiêcy od daty og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów nie dokona
wyboru Zarz¹du.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady Dzielnicy nie przeprowadza siê przedterminowych wyborów.
§9
Do w³aciwoci Rady nale¿y:
a) wybór Zarz¹du,
b) realizacja organizowanych przez Dzielnicê przedsiêwziêæ i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu,
c) konsultowanie Statutu Dzielnicy,

d) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o zmianê
Statutu,
e) uchwalenie Regulaminu obrad Rady,
f) wybór komisji merytorycznych oraz ustalanie zakresu
dzia³ania i sk³adu osobowego komisji,
g) wspó³praca z innymi radami dzielnic i z organizacjami
pozarz¹dowymi,
h) wystêpowanie do Rady Miasta Gdyni z wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie dzia³ania Dzielnicy,
i) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta do zatwierdzenia,
j) wystêpowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ publicznych miasta na terenie Dzielnicy,
k) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy.
§ 10
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ kontakt z mieszkañcami
Dzielnicy, w szczególnoci na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy obraduj¹ na sesjach oraz bior¹ udzia³
w pracach powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4
ustawowego sk³adu Rady w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku niedope³nienia wymogu zwo³ania sesji,
sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Dzielnicy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 12
1. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
2. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane przekazywane s¹ radnym w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem obrad.
3. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci publicznej termin, miejsce i planowany porz¹dek obrad Rady, w formie og³oszenia w siedzibie Rady, na co najmniej 7 dni
przed rozpoczêciem sesji.
4. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
§ 13
Obrady Rady s¹ jawne, chyba ¿e jawnoæ sesji lub jej
czêci zostaje wy³¹czona, z uwagi na ochronê informacji
wynikaj¹c¹ z przepisów ustaw.
§ 14
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
statutowego sk³adu Zarz¹du.
§ 15
W sk³ad Zarz¹du wchodzi przewodnicz¹cy i 2 wiceprzewodnicz¹cych.
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§ 16

§ 23

1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du wybiera ze swego grona
Rada Dzielnicy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê
sporód radnych Dzielnicy na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji,
Przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu
z wiceprzewodnicz¹cych.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2, Rada
i Zarz¹d odpowiednio wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego sesji i posiedzeñ Zarz¹du.

§ 17

§ 24

1. Rada mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cego,
Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cych zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady i materia³ów
na sesje;
2) wykonywanie uchwa³ Rady Dzielnicy;
3) reprezentacja Dzielnicy wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³;
4) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

§ 18

§ 25

Odwo³anie Przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.

1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

§ 19
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego, Rada przyjmuje rezygnacjê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Rezygnacja Przewodnicz¹cego jest równoznaczna ze
z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
3. Rada podejmuje uchwalê o przyjêciu rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d na najbli¿szej sesji Rady.
4. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odbywa³a siê sesja, o
której mowa w ust. 3.
§ 20
1. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru Zarz¹du w trybie okrelonym w § 16, w terminie 6 miesiêcy od dnia odwo³ania
lub rezygnacji.
2. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. Po rozwi¹zaniu Rady nie przeprowadza siê wyborów
przedterminowych.

Gospodarka finansowa Dzielnicy
§ 26
W bud¿ecie miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ dzielnic w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta; wielkoæ tych rodków jest okrelana wed³ug liczby
mieszkañców na sta³e zameldowanych w dzielnicy w dniu
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego.
§ 27
1. Rada Dzielnicy podejmuje uchwa³y w sprawie wykorzystania rodków, o których mowa w § 26; uchwa³y
te wykonywane s¹ przez Prezydenta,.
2. Planowany w uchwale Rady Dzielnicy wydatek musi
byæ zgodny z zasadami gospodarowania rodkami
publicznymi, celowy i uzasadniony gospodarczo.
Kontrola i nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy
§ 28

W przypadku odwo³ania wiceprzewodnicz¹cego, Rada
w trybie § 16, dokonuje wyboru wiceprzewodnicz¹cego
w terminie 2 miesiêcy od dnia odwo³ania.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Dzielnicy jest sprawowany
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów miasta, jak równie¿ pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, a tak¿e jawnoci.

§ 22

§ 29

1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji
Rady.
2. Niepodjêcie uchwa³y oznacza przyjêcie rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a
siê sesja.
3. W przypadku przyjêcia rezygnacji, Rada w terminie 2
miesiêcy, wybiera w trybie § 16 nowego wiceprzewodnicz¹cego.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ dzielnic sprawuje Rada Miasta.

§ 21

§ 30
Organy miasta, jak równie¿ komisje Rady Miasta, maj¹
prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§ 31
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
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Rada Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia uchwa³y.
§ 32
Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa¿noci uchwa³y Rady Dzielnicy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objêtym stwierdzeniem niewa¿noci, z
dniem dorêczenia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 33
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ rad dzielnic sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Siedzib¹ Rady jest okrelony przez Prezydenta Miasta
lokal po³o¿ony w Dzielnicy.
2. Obs³ugê biurow¹ Rady zapewnia Urz¹d Miasta.
§ 35

§4
Wybory s¹ bezporednie; wyborcy wybieraj¹ radnych
bezporednio sporód kandydatów zg³oszonych w okrêgu wyborczym. G³osowaæ mo¿na tylko osobicie.
§5
Wybory s¹ tajne. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê miejsca za zas³on¹ zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania. Karty do g³osowania wrzuca siê do zapieczêtowanej urny.
II. Organy wyborcze
§6
Wybory przeprowadzaj¹:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze.
§7

I. Przepisy ogólne

Do zadañ Miejskiej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
3) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników g³osowania i wyników wyborów do
Rady i podanie ich do publicznej wiadomoci,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przez obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im
wytycznych i wyjanieñ,
7) wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania,
8) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w statucie.

§1

§8

Statut okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady dzielnicy, zwanej dalej Rad¹, zg³aszania kandydatów oraz warunki wa¿noci tych wyborów.

Do zadañ obwodowej komisji wyborczej nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do publicznej wiadomoci,
4) przekazanie protoko³ów g³osowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 36
Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik do Statutu
Rady Dzielnicy Ma³y Kack
ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA
WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

§2
1. Wybory do Rady s¹ powszechne; prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do Rady ma ka¿dy mieszkaniec gminy Gdynia, który najpóniej w dniu wyborów
koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
3. Wybranym w sk³ad Rady (bierne prawo wyborcze)
mo¿e byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania
do danej Rady.
4. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania dla potrzeb
wyborów do Rady stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Wybory s¹ równe; wyborcy bior¹ udzia³ w wyborach
na równych zasadach. Ka¿demu wyborcy przys³uguje
jeden g³os.

§9
1. Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ komisji wyborczych
zapewnia Urz¹d Miasta.
2. Koszty wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu miasta.
§ 10
1. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³uje, najpóniej w 45
dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta Gdyni sporód wyborców na sta³e zamieszka³ych na terenie miasta Gdyni oraz nie bêd¹cych jej mieszkañcami pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
2. W sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz
oraz cz³onkowie w liczbie 7.
3. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Miejska Komisja Wyborcza pos³uguje siê pieczêci¹,
któr¹ jest znak odciniêty z okr¹g³ego t³oku pieczêtne-
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go, przedstawiaj¹cego god³o miasta Gdyni w rodkowym polu oraz napis w otoku: Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów do rad dzielnic.
§ 11
1. Obwodowe komisje wyborcze powo³uje, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów, prezydent miasta,
sporód wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. W sk³ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z
urzêdu, osoba wskazana przez prezydenta miasta,
sporód pracowników samorz¹dowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani, przez wyborców, o których mowa
w § 2 ust. 1, prezydentowi miasta najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów do godz. 1600.
4. Kandydat mo¿e byæ zg³oszony tylko jeden raz.
5. Zg³oszenie powinno zawieraæ adnotacjê: Zg³oszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...... zarz¹dzonych
na dzieñ .... r.
6. W zg³oszeniu podaje siê:
1) imiê i nazwisko, adres zamieszkania, seriê i numer
dowodu osobistego, nr PESEL, nr telefonu zg³aszanego kandydata, numer obwodowej komisji wyborczej, do której zg³aszany jest kandydat,
2) owiadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, ¿e posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie dzia³ania Rady, dla wyboru której
Komisja jest w³aciwa i wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu obwodowej komisji wyborczej.
7. Prezydent, nie póniej ni¿ w 42 dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomoci publicznej, za porednictwem prasy lokalnej oraz og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta informacje o ustalonej liczebnoci sk³adów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zg³aszania kandydatów do sk³adów komisji.
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
9. Sk³ad komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
10. Zmiany w sk³adzie komisji nastêpuj¹ w trybie przepisów o jej powo³aniu najpóniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
11. Zmiany w sk³adach komisji mog¹ byæ dokonywane
w przypadku:
1) nieobecnoci cz³onka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjanienia przewodnicz¹cemu komisji w ci¹gu dwóch dni przyczyny nieobecnoci,
2) zrzeczenia siê cz³onkostwa w komisji,
3) niewykonywania obowi¹zków cz³onka komisji,
4) utraty cz³onkostwa w komisji na skutek podpisania
zgody na kandydowanie na radnego.
12. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych trac¹
cz³onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem trac¹ równie¿ cz³onkostwo w komisjach osoby bêd¹ce w stosunku do osób, które wyrazi³y zgodê na kandydowanie: zstêpnymi, wstêpnymi, ma³¿onkami, rodzeñstwem, ma³¿onkami zstêpnych lub przysposobionych.
13. Obwodowe komisje wyborcze pos³uguj¹ siê pieczêci¹ okr¹g³¹, z napisem okrelaj¹cym nazwê i siedzibê
komisji oraz numer obwodu g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
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§ 12

Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹:
1) zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w
przepisach dotycz¹cych szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju,
2) zrycza³towane diety za czas zwi¹zany z przeprowadzeniem g³osowania oraz ustaleniem wyników g³osowania i wyników wyborów w wysokoci okrelonej przez
prezydenta miasta w drodze zarz¹dzenia.
III. Zarz¹dzanie wyborów
§ 13
1. Wybory do Rady zarz¹dza siê nie póniej ni¿ na 30 dni
od dnia rozpoczêcia kadencji Rady Miasta i przeprowadza siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce od
daty wyboru Rady Miasta. Datê wyborów wyznacza
siê na dzieñ wolny od pracy.
2. Prezydent miasta wyznacza, w drodze zarz¹dzenia, datê
wyborów zgodnie z ust. 1, oraz okrela dni, w których
up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych
(kalendarz wyborczy).
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci i og³asza w Monitorze Rady Miasta Gdyni.
IV. Okrêgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 14
1. Wybory do Rady przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej dzielnicy.
2. Okrêg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy. Radni s¹
wybierani w okrêgu wyborczym bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
3. Prezydent zarz¹dzeniem, o którym mowa w § 13 ust.
2, ustala numer okrêgu wyborczego oraz liczbê mandatów w okrêgu wyborczym, wed³ug zasad ustalonych
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 15
Informacjê prezydenta o zarz¹dzonych wyborach, granicach okrêgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez publikacjê w Monitorze Rady Miasta Gdyni i w Ratuszu, og³oszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta oraz publikacjê w prasie lokalnej,
najpóniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
V. Obwody g³osowania
§ 16
1. W celu przeprowadzenia g³osowania prezydent tworzy, najpóniej w 50 dniu przed dniem wyborów, obwody g³osowania obejmuj¹ce od 1000 do 5000 mieszkañców; w szczególnie uzasadnionych przypadkach
obwody g³osowania mog¹ liczyæ powy¿ej 5000 mieszkañców.
2. Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej wiadomoci
prezydent miasta, w formie obwieszczenia, najpóniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
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VI. Spis wyborców
§ 17
1. Osoby, którym przys³uguje prawo wybierania, wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego spisu.

7.

§ 18
1. Spis wyborców s³u¿y dla wyborów do Rady, do której
wybory zosta³y zarz¹dzone.
2. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie miasta, najpóniej w 14
dniu przed dniem wyborów, na podstawie sta³ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
3. Spis sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla
ka¿dego obwodu g³osowania, wed³ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca,
datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.

8.

9.
10.
11.

§ 19
1. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzêdzie miasta.
2. Prezydent miasta powiadamia wyborców, w sposób
zwyczajowo przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostêpniania.
§ 20
1. Na nieprawid³owoci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
2. Prezydent miasta obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaæ
decyzjê w sprawie.
3. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych
osób  równie¿ tym osobom.
§ 21
Spis wyborców przekazuje siê w przeddzieñ wyborów
przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej.
VII. Zg³aszanie kandydatów na radnych
§ 22
1. Wyborcom przys³uguje prawo zg³aszania kandydatów
na radnych.
2. Kandydaci zg³aszani s¹ w formie list kandydatów. Przez
listê kandydatów rozumie siê równie¿ zg³oszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do Rady mo¿e zawieraæ najwy¿ej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest
wybieranych w okrêgu wyborczym.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zg³oszeniu listy kandydatów podaje siê:
1) nazwê Rady, do której dokonuje siê zg³oszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania
kandydatów.
6. Do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne
owiadczenia kandydatów o wyra¿eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoci
(biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraæ
dane: imiê (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodê na kandydowanie

12.

kandydat opatruje dat¹ i w³asnorêcznym podpisem.
W zg³oszeniu mo¿na wnosiæ o oznaczenie, na urzêdowych obwieszczeniach i kartach do g³osowania,
kandydatury nazw¹ lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popieraj¹cej kandydata (nie wiêcej jednak ni¿ jedn¹ nazw¹ lub jednym skrótem nazwy sk³adaj¹cymi siê z nie wiêcej ni¿ 40 znaków drukarskich).
Fakt poparcia kandydatury powinien byæ potwierdzony pisemnie przez w³aciwy statutowo organ partii
lub organizacji; potwierdzenie sk³ada siê ³¹cznie ze
zg³oszeniem.
Ka¿da zg³aszana lista kandydatów powinna byæ poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym.
Wyborca mo¿e udzieliæ poparcia dowolnej liczbie list
kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
Wyborca udzielaj¹cy poparcia licie sk³ada podpis
obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
Na ka¿dej karcie wykazu osób popieraj¹cych listê
umieszcza siê nazwiska kandydatów zg³aszanych w
okrêgu wyborczym.
§ 23

1. Listy kandydatów do Rady zg³asza siê do Miejskiej
Komisji Wyborczej, najpóniej w 30 dniu przed dniem
wyborów do godziny 2200, wraz z wykazem osób popieraj¹cych listê.
2. Po dokonaniu zg³oszenia, uzupe³nienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów s¹ niedopuszczalne.
§ 24
Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie rejestruje we
wskazanym okrêgu wyborczym zg³oszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami Statutu, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji.
§ 25
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja
Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg kolejnoci alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarz¹dza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawieraj¹ce dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach.
3. Prezydent miasta zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóniej w 15 dniu przed
dniem wyborów.
§ 26
1. Miejska Komisja Wyborcza skrela z zarejestrowanej
listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmar³, utraci³ prawo wybieralnoci lub z³o¿y³ owiadczenie na pimie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. Komisja wyborcza uniewa¿nia rejestracjê listy, je¿eli nie
pozostaje na niej nazwisko ¿adnego kandydata.
VIII. Mê¿owie zaufania
§ 27
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezen-
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tuj¹cymi ich interesy w czasie g³osowania i ustalania
wyników g³osowania, s¹ mê¿owie zaufania.
2. Mê¿em zaufania mo¿e byæ wyborca wyznaczony przez
zg³aszaj¹cego listê kandydatów. W przypadku podpisania zg³oszenia listy przez kilku wyborców, mê¿a zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisuj¹ca zg³oszenie.
3. Do ka¿dego obwodu g³osowania mo¿e byæ wyznaczony jeden m¹¿ zaufania
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mê¿om zaufania
zawiadczenia.
IX. Kampania wyborcza
§ 28
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia zarz¹dzenia prezydenta miasta o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem
wyborów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzêdów administracji rz¹dowej i administracji samorz¹du terytorialnego oraz s¹dów,
2) na terenie zak³adów pracy w sposób i w formach
zak³ócaj¹cych ich normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia³ów obrony cywilnej, a tak¿e
skoszarowanych jednostek podleg³ych ministrowi
w³aciwemu do spraw wewnêtrznych.
3. Zabronione s¹ jakiekolwiek formy agitacji wyborczej
na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadaj¹cych prawa wybierania.

Dziennik Urzêdowy
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niêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani.
X. Karty do g³osowania
§ 31
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wydrukowanie kart
do g³osowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzieñ
wyborów obwodowym komisjom wyborczym.
§ 32
Na karcie do g³osowania do Rady umieszcza siê nazwiska i imiona kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
§ 33
1. Na karcie do g³osowania zamieszcza siê zwiê z³¹ informacjê o sposobie g³osowania.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do g³osowania mo¿e byæ zadrukowana tylko po
jednej stronie. Wielkoæ i rodzaj czcionek powinny byæ
jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeñ umieszczonych na karcie.
§ 34
Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo
ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji
wyborczej.
XI. Przebieg g³osowania
§ 35

Od zakoñczenia kampanii wyborczej, a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie
przemówieñ, rozdawanie ulotek, jak te¿ prowadzenie w
inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.

1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji
wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, miêdzy godzin¹ 600 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodnicz¹cy komisji zarz¹dza zakoñczenie g³osowania. Od tej chwili mog¹ g³osowaæ
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzin¹ 2000.

§ 30

§ 36

§ 29

1. Na cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aciciela lub zarz¹dcy
nieruchomoci.
2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w
celu prowadzenia kampanii wyborczej nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe.
3. Plakaty i has³a wyborcze nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania
szkód.
4. Policja (stra¿ gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty
i has³a, których sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ
¿yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹d bezpieczeñstwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej wyborcy zg³aszaj¹cy kandydatów na radnych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Prezydent miasta postanawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usu-

W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania, w liczbie umo¿liwiaj¹cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 37
1. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ komisji oraz ustala
liczbê otrzymanych kart do g³osowania.
2. Od chwili opieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
§ 38
Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 3 cz³onków obwodowej komisji wyborczej, w
tym przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 39
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoci.
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2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego obwodu g³osowania, a
urz¹d miasta potwierdzi, ¿e osoba ta jest wpisana do
rejestru wyborców.
§ 40
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany
do spisu zgodnie z § 39 ust. 2 otrzymuje od komisji
kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania opatrzone jej w³asn¹ pieczêci¹.
4. Po otrzymaniu karty do g³osowania wyborca udaje siê
do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania, znajduj¹cego siê w lokalu wyborczym.
5. Kartê do g³osowania wyborca wrzuca do urny.
§ 41
Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego probê, mo¿e
pomagaæ przy g³osowaniu inna osoba, z wy³¹czeniem
cz³onków komisji i mê¿ów zaufania.
§ 42
1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e
zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna byæ natychmiast podana do publicznej wiadomoci i przes³ana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
prezydentowi miasta.
2. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnê
wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji. Pieczêæ komisji oddaje siê w takim
przypadku na przechowanie zastêpcy przewodnicz¹cego lub innemu cz³onkowi komisji. W miarê mo¿liwoci komisja ustala równie¿ liczbê kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji.
Przed ponownym podjêciem g³osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
§ 43
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania; w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek
i spokój.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego komisji komendant w³aciwego komisariatu policji obowi¹zany jest zapewniæ
konieczn¹ pomoc.

XII. Sposób g³osowania i warunki wa¿noci g³osu.
Ustalenie wyników g³osowania.
§ 45
1. W wyborach do Rady wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów, stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego g³osuje.
2. G³os uznaje siê za niewa¿ny, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony przy
wiêcej ni¿ jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny,
je¿eli znak x postawiono w kratce wy³¹cznie przy
nazwisku kandydata skrelonego z listy przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu.
§ 46
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania obwodowa
komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania w obwodzie
do Rady.
§ 47
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych do g³osowania oraz
liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. Komisja ustala liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy komisji w obecnoci jej cz³onków
otwiera urnê wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych, ca³kowicie na dwie
lub wiêcej czêci, nie bierze siê pod uwagê przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej
niezgodnoci.
§ 48
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie
wa¿nych kart do g³osowania, liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³
g³osowania w obwodzie.
3. W protokole g³osowania w obwodzie wymienia siê liczby:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich niewa¿noci,
7) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia siê ponadto liczby otrzymanych
i niewykorzystanych kart do g³osowania.
5. W protokole podaje siê czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz omawia zarz¹dzenia i wydane
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decyzje, jak równie¿ inne istotne okolicznoci zwi¹zane z przebiegiem g³osowania.
6. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje
siê pieczêci¹ komisji.
7. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u g³osowania uwag z wymieniem konkretnych
zarzutów.
§ 49
Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u obwodowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoci wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko³u g³osowania w obwodzie.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej,
w zapieczêtowanej kopercie, drugi egzemplarz protoko³u g³osowania w obwodzie.
2. Po wykonaniu czynnoci wymienionych w ust. 1 przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt prezydentowi miasta dokumenty z g³osowania oraz pieczêæ.
XIII. Ustalanie wyników wyborów
§ 51
1. Na podstawie protoko³ów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do Rady.
2. Za wybranych do Rady uwa¿a siê tych kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli równ¹ liczbê g³osów uprawniaj¹c¹ do uzyskania mandatu otrzyma³o dwóch lub wiêcej kandydatów,
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodnicz¹cego komisji w obecnoci cz³onków komisji.
4. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ z
wyborów do Rady, zawieraj¹cy liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
3) oddanych kart do g³osowania,
4) kart niewa¿nych,
5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kandydatów,
oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.
5. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporz¹dzaniu. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
6. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia do protoko³u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zawiadczenia o wyborze.
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§ 53

1. Miejska Komisja Wyborcza niezw³ocznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki
wyborów do Rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protoko³u z wyborów do Rady.
2. Drugi egzemplarz protoko³u Miejska Komisja Wyborcza przekazuje prezydentowi miasta do depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Rady og³asza siê w Monitorze Rady Miasta Gdyni oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
XIV. Protesty wyborcze
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od dnia wyborów do Rady wyborca mo¿e
wnieæ do Rady Miasta protest przeciwko wa¿noci
wyborów.
2. Komisja Statutowa rozpatruje protest w ci¹gu tygodnia
od daty jego wniesienia i wnioski przedstawia Radzie
Miasta do rozstrzygniêcia na najbli¿szej sesji.
3. Rada Miasta uniewa¿nia wybory w Dzielnicy lub jej
obwodzie w ca³oci lub w czêci, je¿eli dopuszczono
siê naruszenia przepisów, mog¹cego wp³yn¹æ w istotny sposób na wynik wyborów.
4. Od decyzji Rady Miasta nie przys³uguje odwo³anie.
5. W razie uniewa¿nienia wyborów prezydent zarz¹dza w
ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w Dzielnicy lub odpowiednim jej obwodzie.
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio.
XIV. Wyganiêcie mandatu radnego
§ 55
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
3) prawomocnego, skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne,
4) mierci.
2. Wyganiêcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwa³y.
3. Po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci. Je¿eli dwóch lub wiêcej kolejnych
kandydatów otrzyma³o równ¹ liczbê g³osów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków komisji
4. W przypadku odmowy objêcia mandatu, procedurê
przewidzian¹ w ust. 3 stosuje siê do kandydata nastêpnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 i ust. 4, mandat pozostawia siê nieobsadzony.
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