UCHWAŁA NR LXXXVI/812/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 1997 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
wyborów do Rad Dzielnic.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XXIX/197/91 Rady Miasta Krakowa z dnia
30 sierpnia 1991 roku w sprawie ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic, zmienionej
uchwałami: Nr CX/728/94 z dnia 8 kwietnia 1994 r, Nr CXI/731/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. i Nr XXXVI/355/95 z dnia 6 grudnia 1995 roku wprowadza się następujące
zmiany :
1/ w art. 2 ust. 2 po wyrazie „zamieszkują” dodaje się wyraz „stale”.
2/ art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wybranym w skład rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do
danej rady i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze tej dzielnicy.”
3/ art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja rad trwa 4 lata z zastrzeżeniem art. 36 ust. 4, art. 76 i 77.”
4/ art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli wskutek okoliczności wymienionych w ust. 2 wybory zostaną odwołane
w więcej niż 1/4 okręgów danej dzielnicy, to wybory w całej dzielnicy nie zostaną
przeprowadzone.”
5/ art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Miasta uchwala przeprowadzenie ponownych wyborów do rady dzielnicy
w ciągu najbliższych 6 miesięcy z zastosowaniem przepisów niniejszej ordynacji.
Kadencja tej rady jest zgodna z kadencją pozostałych rad dzielnic Miasta
Krakowa.”
6/ w art. 36 dodaje się ust. 5 i 6 o następującej treści:
„5. W przypadku niewybrania ustawowego składu danej rady, Rada Miasta uchwala
przeprowadzenie w ciągu najbliższych 6 miesięcy wyborów uzupełniających
w tych okręgach, w których nie zostali wybrani radni danej dzielnicy.
6. Wybory dodatkowe, o których mowa w ust. 5 przeprowadza się z zastosowaniem
art. 72 ust. 2 z zastrzeżeniem, że jeżeli w tych wyborach w danym okręgu
wyborczym jest zarejestrowany tylko jeden kandydat, to głosowania nie
przeprowadza się, a za wybranego dzielnicowa komisja wyborcza uznaje
zarejestrowanego kandydata, sporządzając odpowiedni protokół.”

- 2 7/ art. 59 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5/ głosów ważnych bez dokonania wyboru.”
8/ w art. 59, w ust. 2 dodaje się pkt 6 o następującej treści:
„6/ głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona
wybranych radnych.”
9/ art. 74 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu,
podejmuje uchwałę wstąpienia na jego miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust. 1, Rada Miasta może
uchwalić przeprowadzenie dodatkowych wyborów w danym okręgu w ciągu
3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu.
3. Wybory, o których mowa w ust. 2 przeprowadza się z zastosowaniem art. 72 ust. 2
oraz art. 36 ust. 6.”
10/ art. 76 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w toku kadencji rad nastąpi podział dzielnicy lub jej połączenie z inną
dzielnicą, wówczas dotychczasowe rady dzielnic z mocy prawa zostają
rozwiązane i przeprowadza się nowe wybory do rad dzielnic objętych tymi
zmianami. Kadencja tych rad jest zgodna z kadencją pozostałych rad dzielnic
Miasta Krakowa.
2. Jeżeli w toku kadencji rad uchwalona zostanie korekta granic dzielnic, w wyniku
której ulegnie zmianie ustawowy skład rady danej dzielnicy, wówczas korekta ta
wchodzi w życie z dniem zakończenia kadencji rad.
3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 1 zarządza Zarząd Miasta z zastosowaniem
przepisów art. 72 ust. 2 oraz art. 36 ust. 6.”
11/ w art. 77 ust. 4 dodaje się drugie zdanie o następującej treści:
„Kadencja tej rady jest zgodna z kadencją pozostałych rad dzielnic Miasta
Krakowa.”
12/ art. 79 skreśla się, zaś art. 80 otrzymuje oznaczenie art. 79.
§ 2.
Prezydent Miasta Krakowa ogłosi w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa
jednolity tekst uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa.
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