DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Nr 32
Szczecin, dnia 15 marca 2007 r.
(odpis)
Poz. 473
UCHWAŁA NR V/133/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
(Ordynacja wyborcza).
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337) oraz § 37 ust. 4 Statutu Miasta stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/598/04 Rady
Miasta
Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10 poz. 178) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
(Ordynacja
wyborcza) - jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/36/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 października 1994 r. w
sprawie
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmian Statutu Osiedla
zmieniona
uchwałami: Nr XXIX/384/96 z dnia 30 grudnia 1996 r., Nr VI/41/99 z dnia 22 lutego 1999 r., Nr III/39/03 z
dnia 17 lutego 2003 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Bazyli Baran
Załącznik do uchwały Nr V/133/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 lutego 2007 r. (poz. 473)

1. Zasady ogólne
§ 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków rad osiedli oraz warunki waŜności tych wyborów.
§ 2. 1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Głosować moŜna tylko osobiście.
II. Prawa wyborcze
§ 3. Prawo wybierania do danej rady osiedla (czynne prawo wyborcze) ma kaŜdy mieszkaniec Miasta,
który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 marca
2007 r., znak: NK.4.MN.0911-28/07 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził niewaŜność § 3 załącznika do
uchwały w zakresie wyrazów: „oraz jest zameldowany na pobyt stały”) na obszarze danej rady.
§ 4. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 5. Wybranym w skład rady osiedla moŜe być kaŜdy (bierne prawo wyborcze), komu przysługuje prawo
wybierania do danej rady.
III. Zarządzenie wyborów
§ 6. 1. Wybory do rad osiedli zarządza uchwałą Rada Miasta Szczecin wyznaczając datę wyborów na
dzień
ustawowo wolny od pracy.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w ordynacji wyborczej (kalendarz wyborczy).
3. Uchwałę o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym ogłasza się w środkach masowego
przekazu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej 40 dni przed dniem wyborów.
IV. Organy wyborcze
§ 7. Wybory przeprowadzają:
1) Miejska Komisja Wyborcza;
2) Osiedlowe Komisje Wyborcze.
§ 8. 1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, Rada Miasta
spośród
radnych w składzie siedmioosobowym.
2. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego Komisji bezwzględną większością głosów składu Komisji w głosowaniu jawnym.
3. Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miasta.
4. Zmiany i uzupełnienia w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu.
§ 9. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej naleŜy:
1) ustalenie odpowiednio do zasad określonych w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142,
poz. 1591 ze zm.) składu ilościowego członków poszczególnych rad osiedli;
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
3) udzielanie osiedlowym komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień;
4) zapewnianie we współdziałaniu z Prezydentem Miasta organizacji wyborów;
5) powoływanie osiedlowych komisji wyborczych;
6) rozpatrywanie skarg na działalność komisji osiedlowych;
7) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedli;
8) zarządzanie druku obwieszczeń o kandydatach;
9) zarządzanie druku kart do głosowania;
10) ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów;
11) przeprowadzanie zebrań konstytuujących nowo wybrane rady osiedli;
12) przeprowadzanie wyborów uzupełniających;
13) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów członków rad osiedli na podstawie § 40 ust.
1;
14) rozstrzyganie, w drodze losowania, o uzupełnieniu składów osobowych rad osiedli w przypadku
zwolnienia
mandatu, gdy kilku kandydatów, którzy nie weszli w skład rady osiedla otrzymało w wyborach tę samą
liczbę głosów.
§ 10. 1. Osiedlowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 17 dniu przed dniem wyborów, Miejska
Komisja
Wyborcza.
2. W skład osiedlowej komisji wyborczej wchodzi 3-5 osób, w tym przewodniczący i jego zastępca,
wyłonionych
spośród kandydatów zgłoszonych przez rady osiedli, kluby radnych Rady Miasta, grupę minimum 5
mieszkańców osiedla. W skład komisji jako członek wchodzi osoba wskazana przez Miejską Komisję
Wyborczą

spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków osiedlowych komisji wyborczych naleŜy dokonać najpóźniej w 21
dniu
przed dniem wyborów.
4. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów przez ww. gremia, kandydatów do osiedlowej komisji
wyborczej
zgłasza Miejska Komisja Wyborcza.
5. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić tylko wyborcy stale zamieszkali i zameldowani na terenie
Miasta Szczecin.
6. Członkiem osiedlowej komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca w wyborach do rad
osiedlowych
ani osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym ani małŜonkiem Ŝadnych z tych
osób.
7. MoŜna być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
8. Do zgłoszenia dołącza się zgodę kandydata na pracę w osiedlowej komisji wyborczej.
9. W zgłoszeniu określa się, której komisji wyborczej zgłoszenie dotyczy. W przypadku zgłoszenia do
składu
komisji liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje
publiczne
losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
10. W losowaniu nie bierze udziału osoba wskazana przez Miejska Komisję Wyborczą do składu
osiedlowej
komisji wyborczej.
11. Na wypadek zmniejszenia się składu osiedlowej komisji wyborczej w skutek rezygnacji powołanych
członków Miejska Komisja Wyborcza moŜe wylosować spośród zgłoszonych kandydatów 2 osobową
rezerwę
do kaŜdej osiedlowej komisji.
§ 11. Osiedlowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu
przewodniczącego
i jego zastępcę, bezwzględną większością głosów składu komisji w głosowaniu jawnym.
§ 12. Do zadań osiedlowych komisji wyborczych naleŜy:
1) przeprowadzenie głosowania w osiedlowym punkcie wyborczym;
2) dyŜurowanie w punkcie wyborczym w dniu wyborów;
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej;
4) przekazanie protokołów głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.
§ 13. Członkom osiedlowych komisji wyborczych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
przysługuje
dieta w wysokości 10% ryczałtu miesięcznego przysługującego radnemu Rady Miasta, a
przewodniczącym
tych komisji 15% tego ryczałtu.
V. Okręgi wyborcze i spisy wyborców
§ 14. Teren osiedla stanowi jeden okręg wyborczy.
§ 15. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
§ 16. 1. Organ właściwy dla ewidencji ludności sporządza najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów spisy
wyborców zameldowanych na terenie osiedla na pobyt stały.
2. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
i adres zameldowania wyborcy.
3. Spis sporządza się w jednym egzemplarzu oddzielenie dla kaŜdego okręgu wyborczego.
§ 17. Spis wyborców przekazuje się przewodniczącym osiedlowych komisji wyborczych najpóźniej w dniu
wyborów do godz. 8.00.
VI. Zgłaszanie kandydatów

§ 18. 1. Kandydatów na członków rad osiedli zgłaszają mieszkańcy osiedla do Miejskiej Komisji
Wyborczej
wraz z wykazem osób popierających, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
2. W zgłoszeniu kandydata na członka rady osiedla naleŜy podać jego nazwisko, imię, wiek,
wykształcenie
zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zameldowania na pobyt stały oraz nazwę rady osiedla, do
której
kandyduje.
3. Do kaŜdego zgłoszenia kandydata na radnego naleŜy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o
wyraŜeniu
zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego).
Oświadczenie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
§ 19. 1. Zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla powinno być poparte podpisami co najmniej 20
mieszkańców (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 marca 2007 r., znak: NK.4.MN.0911-28/07 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdził niewaŜność § 19 ust. 1 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „zameldowanych
i”) zamieszkałych na terenie danego osiedla, posiadających czynne prawa wyborcze.
3. Mieszkaniec podpisujący zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla, obok podpisu, wpisuje
czytelnie
swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL.
4. Wyborca moŜe udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
5. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 są pierwsi trzej
wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie kandydata na radnego.
§ 20. Miejska Komisja Wyborcza określa wzór wykazu osób popierających kandydata oraz wzór
oświadczenia
składanego przez kandydata.
§ 21. 1. Miejska Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenia kandydatów, wyznacza termin posiedzenia, na
którym nastąpi rejestracja zgłoszeń.
2. JeŜeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich
usunięcia
w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. JeŜeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte,
Komisja
stwierdza niewaŜność zgłoszenia kandydata.
§ 22. 1. Wybory przeprowadza się, jeŜeli ilość zgłoszonych kandydatów jest większa od ustalonej liczby
mandatów dla danej rady osiedla.
2. JeŜeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów nie zostało zgłoszonych więcej
kandydatów
niŜ liczba mandatów w radzie osiedla Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców, w sposób
zwyczajowo
przyjęty, do zgłaszania kandydatów. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów zostaje
przedłuŜony o 3 dni.
3. JeŜeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2 liczba zgłoszonych kandydatów na
członków
rady osiedla będzie równa ustalonej liczbie mandatów w danej radzie osiedla lub będzie stanowiła
bezwzględną
większość statutowego składu rady, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków
rady osiedla Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.
4. JeŜeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2 albo wskutek zdarzeń, o których mowa w
§ 24,
liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza niŜ bezwzględna większość statutowego składu rady
osiedla,
wyborów do takiej rady nie przeprowadza się.
5. O przyczynach nie przeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w
drodze
obwieszczenia.

§ 23. 1. Po zarejestrowaniu kandydatów Miejska Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabetycznym listę
kandydatów dla kaŜdej rady osiedla.
2. Informację o kandydatach podaje Miejska Komisja Wyborcza w formie obwieszczeń, najpóźniej w 14
dniu
przed dniem wyborów.
3. W informacji, o której mowa w ust. 2, w porządku alfabetycznym podaje się następujące dane
kandydatów:
1) nazwisko, imię / imiona;
2) wiek;
3) wykształcenie i zawód (nie więcej jak 40 znaków graficznych, w tym spacje).
§ 24. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na członka rady osiedla, który
zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.
§ 25. W terminie 6 miesięcy od daty wyborów Rada Miasta zarządza przeprowadzenie wyborów do rad,
o których mowa w § 22 ust. 4 oraz wyborów uzupełniających rad, w których za wybranych uznano
zgłoszonych
kandydatów w liczbie mniejszej niŜ wynikająca ze statutu osiedla (§ 22 ust. 3) Kadencja tych rad upływa
wraz z kadencją pozostałych rad osiedli.
VII. Kampania wyborcza
§ 26. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów i kończy się na 24 godziny
przed dniem wyborów. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje,
jakakolwiek
agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. Przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie
glosowania.
3. Kandydat zobowiązany jest do usunięcia własnych plakatów i haseł wyborczych w terminie 14 dni po
dniu wyborów.
4. W przypadku nie usunięcia plakatów i haseł wyborczych w terminie, o którym mowa w ust. 3 koszty
ich usunięcia ponoszą zarejestrowani kandydaci.
VIII. Karty do głosowania
§ 27. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie odrębnie dla kaŜdej rady osiedla kart do
głosowania
i zapewnia ich przekazanie osiedlowym komisjom wyborczym.
§ 28. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
zarejestrowanych
kandydatów na członków rady osiedla.
§ 29. 1. Na karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania i warunkach
waŜności głosu oraz o liczebności rady osiedla.
2. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do głosowania moŜe być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek
powinny
być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
IX Przebieg głosowania
§ 30. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym bez przerwy między godz. 9.00 a 18.00.
2. Przed rozpoczęciem głosowania osiedlowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym
komisja zamyka i pieczętuje urnę pieczęcią komisji.
3. Od chwili zapieczętowania aŜ do zakończenia głosowania, urny otwierać nie wolno.
4. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność glosowania.
§ 31. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni

przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej lub zastępca przewodniczącego oraz co najmniej dwóch
członków
komisji.
§ 32. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje osiedlowej komisji wyborczej dowód
osobisty
lub inny dokument umoŜliwiający stwierdzenie jego toŜsamości.
2. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 marca 2007 r., znak: NK.4.MN.0911-28/07 Wojewoda Zachodniopomorski
stwierdził niewaŜność § 32 ust. 2 załącznika do uchwały)
§ 33. 1. Wyborca umieszczony w spisie wyborców lub dopisany do spisu zgodnie z § 27 ust. 2 otrzymuje
kartę do głosowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w rubryce spisu wyborców.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.
X. Sposób głosowania i ustalenie wyników głosowania i wyborów
§ 34. 1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwisk najwyŜej tylu kandydatów, ile wynosi bezwzględna większość statutowego składu rady osiedla.
2. Wyborca moŜe głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
3. Za niewaŜny uznaje się głos, jeŜeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk więcej kandydatów niŜ bezwzględna większość statutowego składu rady osiedla lub nie
postawiono
znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska Ŝadnego kandydata.
§ 35. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania osiedlowa komisja wyborcza liczy głosy i na tej
podstawie
ustala wyniki głosowania i wyboru w danej radzie osiedla.
2. Do rady osiedla wchodzą kandydaci w kolejności liczby uzyskanych głosów (od największej
poczynając).
3. JeŜeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im
mandatu, o pierwszeństwie decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego osiedlowej
komisji
wyborczej w obecności członków komisji.
§ 36. 1. Osiedlowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z wyborów.
2. W protokole naleŜy wymienić liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania;
2) oddanych głosów;
3) głosów niewaŜnych;
4) głosów waŜnych;
5) głosów waŜnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. W protokole podaje się takŜe skład nowowybranej rady osiedla.
4. Protokół podpisują i kaŜdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy
jego sporządzaniu.
§ 37. Po dokonaniu czynności wymienionych w § 36 przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej jeden
egzemplarz sporządzonego protokołu podaje do publicznej wiadomości, wywieszając go w siedzibie
osiedlowej
komisji wyborczej. Drugi egzemplarz protokołu wraz z kartami do głosowania, spisem wyborców i
pieczęcią
komisji przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie do Miejskiej Komisji Wyborczej.
§ 38. Na podstawie protokołów otrzymanych od osiedlowych komisji wyborczych Miejska Komisja
Wyborcza
ogłasza zbiorcze wyniki wyborów do rad osiedli na terenie Miasta Szczecin.
XI. Protesty wyborcze
§ 39. 1. Wszelkie sprawy i protesty związane z przeprowadzonymi wyborami rozpatruje i rozstrzyga
Miejska
Komisja Wyborcza.

2. Termin wnoszenia spraw i protestów ustala się na 6 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników
wyborów
przez Miejską Komisję Wyborczą.
3. Od uchwał Miejskiej Komisji Wyborczej wyborcy przysługuje odwołanie do Rady Miasta Szczecin, w
terminie
7 dni od daty powiadomienia o sposobie rozstrzygnięci.
4. Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w terminie 40 dni od daty jego
wniesienia.
XII. Zmiany w składach rad osiedli w trakcie kadencji
§ 40. 1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla następuje na skutek:
1) śmierci;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) utraty prawa wybieralności;
4) prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich
pobudek
lub orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;
5) nieusprawiedliwionych trzech kolejnych nieobecności w posiedzeniach rady lub zarządu osiedla na
wniosek
zarządu osiedla w trybie uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej.
2. Nie traci mandatu członek rady osiedla, który w trakcie kadencji zmienił miejsce zameldowania i
zamieszkiwania,
o ile zmiana ta nastąpiła w granicach administracyjnych Miasta Szczecin.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkiem rady osiedla zostaje osoba, która nie weszła w skład
rady
osiedla, a w czasie wyborów otrzymała największą w kolejności liczbę głosów (w przypadku równej liczby
głosów
decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą).
XIII. Odwołanie rady osiedla przed upływem kadencji
§ 41. 1. Wyborcy mogą odwołać radę osiedla przed upływem kadencji, chyba Ŝe do końca kadencji
pozostało
mniej niŜ 6 miesięcy. Odwołanie rady osiedla dochodzi do skutku, jeŜeli wolę odwołania rady wyrazi na
piśmie
o 5% więcej mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze niŜ liczba mieszkańców, którzy wzięli
udział w wyborze tej rady, jednakŜe nie mniej niŜ 15% uprawnionych do głosowania.
2. Wykaz osób popierających odwołanie rady powinien zawierać: nazwisko i imię, (rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dnia 5 marca 2007 r., znak: NK.4.MN.0911-28/07 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził niewaŜność
§ 41 ust. 2 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „adres zameldowania,”) Nr ewidencyjny PESEL
i własnoręczny podpis.
3. Z inicjatywą odwołania rady osiedla moŜe wystąpić grupa co najmniej 10 mieszkańców posiadających
czynne prawo wybierania do danej rady osiedla.
4. Wnioskodawcy powiadamiają na piśmie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o zamiarze
przystąpienia
do zbierania podpisów celem odwołania rady osiedla.
5. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze
odwołania
rady osiedla informuje wnioskodawców o liczbie głosów niezbędnych do odwołania rady.
6. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawcy winni złoŜyć Miejskiej Komisji Wyborczej w
terminie
30 dni od daty otrzymania informacji o liczbie głosów niezbędnych do odwołania rady od
Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej.

XIV. Wybory uzupełniające
§ 42. 1. W przypadku zmniejszenia się składu rady osiedla do połowy ustawowego składu rady Rada
Miasta
zarządza wybory uzupełniające.
2. W przypadku odwołania rady osiedla przez wyborców lub rozwiązania rady z przyczyn, o których mowa
w § 6 ust. 6 Statutu Osiedla, Rada Miasta zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji rady
osiedla.
4. Kadencja członków rad osiedla wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu
kadencji
pozostałych członków rad osiedli.
§ 43. Wybory, o których mowa w § 42 przeprowadza się zastosowaniem przepisów niniejszej ordynacji.

