UCHWAŁA NR XXIX/197/91
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 1991 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic.
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 i Nr 34 poz. 199 i Nr 43
poz. 253/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic określa Ordynacja
wyborcza do Rad Dzielnic stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 września 1991 r. po uprzednim ogłoszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeń w budynkach Magistratu.
Przewodniczący Rady
Kazimierz BARCZYK

Załącznik do uchwały Nr XXIX/197/97
Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1991 r.

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD DZIELNIC
Rozdział I. ZASADY OGÓLNE
Art. 1.Ordynacja niniejsza określa zasady i tryb wyboru radnych rad dzielnic
w Krakowie, zwanych dalej radami.
Art. 2.
1. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Krakowa uprawniony do głosowania
w mieście zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin.
2. Prawo wybierania do danej rady przysługuje osobom, które zamieszkują na obszarze
działania tej rady.
Art. 3. Wybranym w skład rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania
do danej rady.
Art. 4.Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane
w głosowaniu tajnym.
Rozdział II. ZARZĄDZANIE WYBORÓW
Art. 5.Kadencja rad trwa 4 lata, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 1 pkt 1, art. 77 i 79.
Art. 6.
1. Wybory do rad zarządza się nie później, niż na miesiąc przed upływem kadencji rad.
2. Wybory do rad zarządza Zarząd Miasta Krakowa, wyznaczając datę wyborów na
dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający w okresie 2 miesięcy po upływie
kadencji.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 określa dni, w których upływają terminy
przewidziane w niniejszej ordynacji. Zarządzenie ogłasza się najpóźniej w 55 dniu
przed dniem wyborów.
Art. 7. Najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów miejski komisarz wyborczy na
wniosek Zarządu Miasta ustala osobno dla każdej dzielnicy liczbę wybieranych radnych,
odpowiednio do zasad określonych w ustawie o samorządzie terytorialnym.
Rozdział III. OKRĘGI WYBORCZE
Art. 8.
1. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkałych w części obszaru działania rady.
2. Przy ustalaniu okręgów wyborczych należy uwzględniać więzi społeczne wynikające
z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy
miejscowej wspólnoty obywateli zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.
Art. 9. W każdym okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.
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przestrzegać jednakowej normy przedstawicielstwa wynikającej z podzielenia liczby
mieszkańców dzielnicy przez ustaloną dla tej rady liczbę wybieranych radnych.
Odstępstwa od tak określonej normy przedstawicielstwa dopuszcza się w granicach
20%, jeżeli jest to uzasadnione względami określonymi w art. 8 ust. 2.
Art. 11.
1. Miejski Komisarz Wyborczy na wniosek Zarządu Miasta Krakowa ustala odrębne dla
każdej rady granice i numery okręgów.
2. Zarządzenie Miejskiego Komisarza Wyborczego ustalające okręgi wyborcze podaje
się do wiadomości wyborców najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.
W obwieszczeniach tych wymienia się również siedziby dzielnicowych komisji
wyborczych.
Rozdział IV. OBWODY GŁOSOWANIA
Art. 12.
1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące
z reguły od 1000 do 3000 mieszkańców. Obwód głosowania może obejmować kilka
okręgów wyborczych.
2. W zakładach pomocy społecznej lub zakładach dla inwalidów tworzy się odrębnie
obwody głosowania, o ile w zakładzie zamieszkuje co najmniej 100 wyborców
zameldowanych na pobyt stały.
Art. 13.
1. Właściwa dzielnicowa komisja wyborcza na wniosek Zarządu Miasta tworzy obwody
głosowania, ustalając ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwodowych
komisji wyborczych.
2. Uchwałę dzielnicowej komisji wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania podaje
się do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej 25 dni
przez dniem wyborów.
Rozdział V. SPIS WYBORCÓW
Art. 14.
1. Organ administracji właściwy dla ewidencji ludności sporządza spisy wyborców na
podstawie zaktualizowanego rejestru wyborców w Krakowie, prowadzonego przez
Magistrat zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Spisy wyborców sporządza się na podstawie ewidencji ludności według stanu na
dzień sporządzania spisów.
3. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia i adres
zamieszkania wyborcy.
4. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.
W przypadku obwodu głosowania utworzonego dla kilku okręgów wyborczych, spisy
wyborców sporządza się odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. Spis wyborców
powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie oraz
opatrzony pieczęcią organu, który go sporządził.
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sporządzania i aktualizowania spisów.
Art. 16. Prezydent Miasta powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz
o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Art. 17.
1. W okresie wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu, każdy może wnieść do
organu który sporządził spis wyborców reklamację w sprawie nieprawidłowości
spisu.
2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
3. Reklamację rozpatruje się ciągu 3 dni od daty jej wniesienia.
4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który sporządza spis wyborców:
1/ uzupełnia lub prostuje spis, bądź
2/ skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej decyzję wraz
z uzasadnieniem, bądź
3/ pozostawia reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu decyzję
wraz z uzasadnieniem.
Art. 18.
1. Od decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 i 3 osoba skreślona ze spisu może
wnieść skargę do powołanej specjalnie w tym celu przez Radę Miasta Krakowa
Komisji Odwoławczej jako komisji doraźnej Rady Miasta Krakowa. Do skargi
należy dołączyć zaskarżoną decyzję.
2. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia. Postanowienie
komisji doręcza się osobie, która wniosła skargę oraz organowi, który sporządził spis
wyborców. Od postanowienia komisji nie przysługują środki odwoławcze.
Art. 19. Po jednym egzemplarzu spisów wyborców przesyła się najpóźniej w 3 dniu
przed dniem wyborów przewodniczącemu właściwych obwodowych komisji
wyborczych.
Rozdział VI. KOMISARZ WYBORCZY I KOMISJE WYBORCZE
Art. 20. Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się :
1/ miejskiego komisarza wyborczego,
2/ dzielnicowe komisje wyborcze,
3/ obwodowe komisje wyborcze.
Art. 21. Do zadań miejskiego komisarza wyborczego należy:
1/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego (w tym przez
dzielnicowe i obwodowe komisje wyborcze),
2/ podanie do wiadomości publicznej zbiorczych wyników wyborów do rad,
3/ przekazanie Radzie Miasta informacji o przebiegu i wynikach wyborów,
4/ zapewnienie we współdziałaniu z Zarządem Miasta organizacji wyborów na
obszarze miasta,
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6/ rozpatrywanie skarg na działalność dzielnicowych komisji wyborczych,
7/ zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom
wyborczym,
8/ wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji.
Art. 22. Do zadań dzielnicowych komisji wyborczych należy:
1/ tworzenie obwodów głosowania,
2/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez
obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miarę potrzeby wytycznych i
wyjaśnień,
3/ rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,
4/ rejestrowanie kandydatów,
5/ zarządzenie druku obwieszczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 2 oraz dostarczenie
tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym.
6/ wydawanie zaświadczeń mężom zaufania,
7/ ustalenie wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie w terminie 24 godzin od
zakończenia głosowania,
8/ przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów wraz z załącznikami
miejskiemu komisarzowi wyborczemu,
9/ wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej ordynacji.
Art. 23. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy :
1/ podanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych
o kandydatach przez rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze obwodu
głosowania,
2/ przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
3/ czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego
w miejscu i czasie głosowania,
4/ ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości
publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do właściwej dzielnicowej
komisji wyborczej.
Art. 24.
1. Miejskiego komisarza wyborczego powołuje Rada Miasta na wniosek Zarządu Miasta
w terminie pięciu dni od zarządzenia wyborów.
2. Obsługę organizacyjno - administracyjną miejskiego komisarza wyborczego
zapewnia Zarząd Miasta.
Art. 25.
1. W skład dzielnicowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca,
sekretarz i członkowie w liczbie 4 - 6,
2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca,
sekretarz oraz 4-6 członków.
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komisarza wyborczego najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.
Art. 27. Obwodowe komisje wyborcze powołuje Rada Miasta najpóźniej w 20 dniu
przed dniem wyborów.
Art. 28.
1. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy zamieszkali na obszarze
działania danej rady.
2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo komisji od chwili
zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na radnego.
3. Miejski komisarz wyborczy nie może kandydować na radnego.
Art. 29.
1. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych pełnią swoją funkcję honorowo. Za
dzień wyborów przysługują im diety ustalone przez Zarząd Miasta.
2. Zasady i wysokość wynagrodzenia miejskiego komisarza wyborczego określa Zarząd
Miasta.
Art. 30. Właściwe organy administracji zapewniają komisjom wyborczym lokale,
środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla przeprowadzenia wyborów.
Art. 31.
1. Do określenia trybu działania miejskiego komisarza wyborczego należy stosować
przepisy zarządzenia Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 1990 r.
(Monitor Polski Nr 12/1990).
2. Miejski Komisarz Wyborczy ustala regulaminy dzielnicowych i obwodowych komisji
wyborczych, określając w nich w szczególności tryb pracy komisji oraz sposób
sprawowania nadzoru nad pracą obwodowych komisji wyborczych.
3. Miejski komisarz wyborczy ustala:
1/ wzory pieczęci komisji wyborczych,
2/ wzory protokołów rejestracji kandydatów na radnych,
3/ wzory zaświadczeń dla mężów zaufania,
4/ wzory kart do głosowania,
5/ wzory protokołów głosowania i protokołów ustalania wyników wyborów,
6/ wzory zaświadczeń o wyborze.
Art. 32.
1. Dzielnicowe i obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał po
zakończeniu ich działalności.
2. Pełnomocnictwa Miejskiego Komisarza Wyborczego wygasają po rozwiązaniu
dzielnicowych i obwodowych komisji wyborczych.
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Art. 33.
1. Kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do
właściwej dzielnicowej komisji wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem
wyborów.
2. Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód i
miejsce zamieszkania, wskazuję jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje
zgłoszenie kandydata.
3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 kandydat na radnego wnosi o oznaczenie
jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii,
ugrupowania albo innej organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę.
5. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
Art. 34.
1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej
15 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na radnego, obok podpisu, podaje
czytelnie swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.
Art. 35.
1. Właściwa dzielnicowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we wskazanym
okręgu wyborczym kandydaturę na radnego zgłoszoną zgodnie z przepisami
niniejszej uchwały, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym
zgłaszających.
2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, komisja
stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających
3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie
zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną
w terminie usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.
4. Decyzję stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć
w ciągu 2 dni do miejskiego komisarza wyborczego. Decyzja podjęta w wyniku
rozpatrzenia skargi jest ostateczna.
Art. 36.
1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostaną zgłoszone
w danym okręgu wyborczym co najmniej 2 kandydatury, właściwa dzielnicowa
komisja wyborcza wzywa wyborców do zgłoszenia dodatkowych kandydatów.
W takim wypadku termin zgłaszania i rejestrowania kandydatów ulega przedłużeniu
o 5 dni.
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właściwa dzielnicowa komisja wyborcza postanowi o nieprzeprowadzeniu wyborów
w tym okręgu zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Miejskiego Komisarza
Wyborczego i wyborców.
3. Jeżeli wskutek okoliczności wymienionych w art. 2 wybory odwołane zostaną
w co najmniej połowie okręgów w danej dzielnicy, to wybory w całej dzielnicy nie
zostaną przeprowadzone.
4. Ponowne wybory odbywają się zgodnie z przepisami art. 77 niniejszej ordynacji.
Art. 37.
1. Po zarejestrowaniu kandydatur, dzielnicowa komisja wyborcza ustala w porządku
alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdego okręgu wyborczego.
2. Po ustaleniu rejestru kandydatów, dzielnicowa komisja wyborcza zarządza
wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane o kandydatach wraz z ewentualnymi
oznaczeniami, o których mowa w art. 33 ust. 4.
3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2 powinny być rozesłane w dostatecznej ilości
do obwodowych komisji wyborczych z poleceniem rozplakatowania w danym okręgu
wyborczym najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.
Art. 38.
1. Właściwa dzielnicowa komisja wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na
radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na
kandydowanie.
2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja niezwłocznie zawiadamia wyborców.
Art. 39.
1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do
reprezentowania go wobec komisji wyborczych i Miejskiego Komisarza
Wyborczego.
2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w czasie głosowania,
przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez obwodową
i dzielnicową komisję wyborczą.
3. Przewodniczący dzielnicowej komisji wyborczej wydaje mężowi zaufania
zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu obwodowej komisji
wyborczej w czasie wykonywania przez nią czynności.
Rozdział IX. KAMPANIA WYBORCZA
Art. 40.
1. W dniu głosowania prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.
2. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym są zabronione.
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budynków administracji państwowej, samorządowej oraz sądów, a także na znakach
drogowych.
Art. 42. Wiadomości nieprawdziwe lub oczywiście nieścisłe, odnoszące się do
wyborów i związane z kampanią wyborczą podane w środkach masowego przekazu
podlegają sprostowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe.
Rozdział X. KARTY DO GŁOSOWANIA
Art. 43. Na karcie do głosowania umieszcza się porządku alfabetycznym nazwiska i
imiona kandydatów na radnych zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów w sposób określony w art. 33 ust. 4.
Art. 44. Na karcie do głosowania powinna być zamieszczona zwięzła informacja
o sposobie głosowania.
Art. 45.
1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza miejski komisarz wyborczy na
podstawie informacji przekazanych przez właściwe dzielnicowe komisje wyborcze.
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkości
i rodzaj czcionek powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
Art. 46. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią właściwej dzielnicowej komisji
wyborczej.
Rozdział XI. GŁOSOWANIE
Art. 47.
1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej zwanym dalej
lokalem wyborczym, bez przerwy, między godziną 8°° - 20°°.
2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna
jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna ilość kart do
głosowania, oraz czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości
pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka
i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.
3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
Art. 48.
1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni: przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego
zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji.
2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania
w lokalu mogą być obecni mężowie zaufania.
Art. 49. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem
porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może
w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.
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1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej
dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.
2. Komisja sprawdza, czy dana osoba jest objęta spisem wyborców.
3. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu stwierdzającego tożsamość,
może powołać się na świadectwo 2 wiarygodnych osób znanych komisji. Decyzja
komisji w sprawie stwierdzenia tożsamości jest ostateczna.
4. Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu
wyborów i dopuszczony do głosowania jeżeli spełnia warunki określone w art. 14
ust. 1 niniejszej ordynacji.
5. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgodnie z ust. 4. otrzymuje od komisji
kartę do głosowania. Wydając wyborcy kartę do głosowania, komisja stawia znak
przy jego nazwisku w spisie wyborców.
Art. 51.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do pomieszczenia
zapewniającego tajność głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym.
2. Wyborca stawia znak „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata na
którego głosuje.
3. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności komisji wrzuca do urny kartę do
głosowania.
Art. 52. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych
osób nie będących członkami obwodowej komisji wyborczej ani mężami zaufania.
Art. 53.
1. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo
uniemożliwione, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub osoba go
zastępująca może je przerwać, przedłużyć albo odroczyć do dnia następnego.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 powinna być podana do wiadomości publicznej
i niezwłocznie przekazana dzielnicowej komisji wyborczej a za jej pośrednictwem
miejskiemu komisarzowi wyborczemu.
3. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja pieczętuje urnę, przekazuje ją
przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, który odpowiada za jej
przechowanie. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza
protokolarnie, czy pieczęcie nie zostały naruszone.
Art. 54.
1. O godzinie 20°° przewodniczący zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej
chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 20°°.
2. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania,
jeżeli wszyscy wyborcy objęci spisem wyborców wzięli udział w głosowaniu.
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Art. 55. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza liczy
głosy i na tej podstawie ustala wyniki głosowania w obwodzie.
Art. 56.
1. Komisja ustala na podstawie spisu liczbę wyborców, którym wydano karty do
głosowania.
2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy
znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych
głosów.
3. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę
przy ustalaniu wyników głosowania.
4. Gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby osób, którym wydano karty do
głosowania, komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę niezgodności.
Art. 57.
1. Głos uważa się za nieważny gdy w przeznaczonych do tego kratkach na karcie
wyborczej umieszczono więcej niż jeden znak „x” lub jeżeli na karcie do głosowania
wyborca nie umieścił znaku „x” w żadnej przeznaczonej do tego kratce.
2. Nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie
opatrzone pieczęcią dzielnicowej komisji wyborczej.
3. Wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania poza kratkami
przeznaczonymi do wskazania wyboru oraz znaki inne niż „x” w kratkach na karcie
nie będą brane pod uwagę przez komisję wyborczą.
Art. 58.
1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do
obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W przypadku, gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy,
ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
Art. 59.
1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
głosowania.
2. W protokole należy wymienić liczbę:
1/ osób uprawnionych do głosowania,
2/ oddanych głosów,
3/ głosów nieważnych,
4/ głosów ważnych,
5/ głosów oddanych na poszczególnych radnych.
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omawia zarządzenia i wydane decyzje jak również inne istotne okoliczności
związane z przebiegiem głosowania.
4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji
wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag
z wymienieniem konkretnych zarzutów.
6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje
wyniki głosowania do wiadomości publicznej.
Art. 60.
1. Przewodniczący obwodowej
komisji
wyborczej
przesyła
niezwłocznie
w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz (każdego) protokołu głosowania do
dzielnicowej komisji wyborczej, która przekazuje je Miejskiemu Komisarzowi
Wyborczemu.
2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów ustala miejski komisarz wyborczy.
Art. 61. Po dokonaniu czynności wymienionej w art. 60 ust. 1 przewodniczący
obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie Zarządowi Miasta dokumenty
z głosowania, spisy wyborców i drugi egzemplarz protokołu głosowania.
Rozdział XIII. USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW
W OKRĘGACH WYBORCZYCH
Art. 62.
1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych,
dzielnicowa komisja wyborcza ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu
wyborczego.
2. Przy ustaleniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania reprezentujący
kandydatów.
Art. 63.
1. Za wybranego w danym okręgu uznaje się kandydata który otrzymał najwięcej ważnie
oddanych głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
ich do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego dzielnicowej komisji wyborczej
w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg losowania uwzględnia się
w protokole wyników wyborów.
Art. 64.
1. Po ustaleniu wyników wyborów dzielnicowa komisja wyborcza sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierających odrębnie dla każdego
okręgu wyborczego liczbę:
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2/ oddanych głosów,
3/ głosów nieważnych,
4/ głosów ważnych,
5/ głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona
wybranych radnych.
2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład dzielnicowej komisji
wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
3. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag
z wymienieniem konkretnych zarzutów.
Art. 65. Protokół o którym mowa w art. 64 wraz z załącznikami oraz protokołami
obwodowych komisji wyborczych, przewodniczący dzielnicowej komisji wyborczej
przesyła niezwłocznie miejskiemu komisarzowi wyborczemu.
Art. 66. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów, dzielnicowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości, odrębnie dla każdego okręgu
wyborczego liczbę:
1/ osób uprawnionych do głosowania,
2/ oddanych głosów,
3/ głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona
wybranych radnych.
Art. 67. Na podstawie protokołu wyniku wyborów, dzielnicowa komisja wyborcza
wydaje radnym zaświadczenie o wyborze.
Art. 68. Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów wraz z załącznikami,
dzielnicowa komisja wyborcza przesyła do Zarządu Miasta.
Rozdział XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW
Art. 69.
1. Po otrzymaniu od dzielnicowych komisji wyborczych protokołów z wyborów,
miejski komisarz wyborczy podaje do wiadomości publicznej w postaci
obwieszczenia, wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rad w Krakowie.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać zbiorcze informacje
o wynikach głosowania w Krakowie obejmujące liczby:
1/ osób uprawnionych do głosowania,
2/ oddanych głosów,
3/ głosów nieważnych,
4/ głosów ważnych.
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utworzonych dla wyboru poszczególnych rad, obejmujące liczby:
1/ osób uprawnionych do głosowania,
2/ oddanych głosów,
3/ głosów nieważnych,
4/ głosów ważnych,
5/ głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona
wybranych radnych z określeniem ich przynależności.
4. Obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie oraz za
pośrednictwem prasy.
5. Miejski komisarz wyborczy zarządza ogłoszenie obwieszczeń o wynikach głosowania
w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
Rozdział XV. WAŻNOŚĆ WYBORÓW
Art. 70.
1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności
wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji,
a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.
2. Protest wnosi się na piśmie do Komisji Odwoławczej - przy Radzie Miasta za
pośrednictwem miejskiego komisarza wyborczego. Jeżeli protest nie zawiera
wystarczającego udokumentowania zarzutów, miejski komisarz wyborczy może
wezwać osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni od
wniesienia protestu.
3. Sprawy, o których mowa w ust. 1 Komisja Odwoławcza rozpatruje na posiedzeniu
jawnym z udziałem miejskiego komisarza wyborczego i zainteresowanych.
Art. 71.
1. Rada Miasta, na wniosek Komisji Odwoławczej unieważnia wybory w odpowiednim
okręgu wyborczym w całości lub części, jeżeli w wyborach w tym okręgu
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, które wywarło istotny
wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenia.
2. Rada Miasta określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe
postępowanie wyborcze.
Art. 72.
1. W razie unieważnienia wyborów Zarząd Miasta zarządza w ciągu 14 dni od daty
unieważnienia ponowne wybory w odpowiednim okręgu wyborczym, przy
uwzględnieniu treści orzeczenia, o którym mowa w art. 71. ust. 2 ustalając
jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.
2. Ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów
niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy.
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wyborcze na podstawie tych samych spisów wyborczych chyba, że podstawą
unieważnienia były zarzuty odnoszące się do komisji lub spisów. W tych wypadkach
należy niezwłocznie powołać nowe komisje lub sporządzić nowe spisy.
Rozdział XVI. WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO,
UZUPEŁNIENIE SKŁADU RADY,
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
Art. 73.
1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
1/ śmierci,
2/ zrzeczenia się mandatu,
3/ utraty prawa wybieralności z zastrzeżeniem ust. 2
4/ prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z chęci
zysku lub innych niskich pobudek,
5/ zmian w podziale miasta na dzielnice powodujących wygaśnięcie mandatów,
stosownie do przepisów art. 76.
2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje utraty prawa
wybieralności o ile nastąpiło to w granicach miasta.
3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania rady,
stosownie do postanowień art. 76 oraz art. 77.
4. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 stwierdza
rada.
Art. 74.
W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu,
podejmuje uchwałę wstąpienia na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Art. 75.
1. W przypadkach określonych w art. 73 ust. 3 zarządza się wybory przedterminowe do
rady. Kadencja nowo wybranej rady upływa z dniem upływu kadencji Rady Miasta.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed
upływem kadencji rady.
Art. 76.
1. Zmiany w podziale miasta na dzielnice zachodzące w toku kadencji rad powodują
następujące zmiany w ich składzie:
1/ jeżeli z jednej dzielnicy utworzone zostały dwie lub więcej dzielnic, albo gdy
z części dzielnicy tworzy się nową dzielnicę - dotychczasowa rada z mocy prawa
zostaje rozwiązana i przeprowadza się nowe wybory do rad dzielnic objętych tymi
zmianami,
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wyboru rady tej dzielnicy i włączony do sąsiedniej dzielnicy, radny wybrany
w tym okręgu staje się radnym rady dzielnicowej powiększonej,
3/ jeżeli dzielnica zostaje włączona do innej dzielnicy, radni rady dzielnicy
zniesionej, stają się radnymi dzielnicy powiększonej,
4/ jeżeli z dwóch lub więcej dzielnic tworzy się nową dzielnicę, radni rad dzielnic
zniesionych stają się radnymi rady nowej dzielnicy.
2. Nowe wybory radnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zarządza Zarząd Miasta,
ustalając w miarę potrzeby liczby wybieranych radnych w nowo utworzonych
okręgach wyborczych. Przy wprowadzeniu zmian w składzie rad na podstawie ust. 1
pkt 1 mogą nastąpić odstępstwa od liczby radnych ustalonej dla odpowiednich rad
w ustawie o samorządzie terytorialnym.
Art. 77.
1. Rada Miasta może rozwiązać radę w przypadkach powtarzającego się naruszania
przez nią prawa.
2. W przypadku obniżenia się liczebności rady poniżej połowy ustawowego składu,
Rada Miasta rozwiąże radę.
3. Kompetencje rozwiązanej rady przejmuje Rada Miasta.
4. Rada Miasta uchwali przeprowadzenie wyborów w dzielnicy, w której rada została
rozwiązana na skutek okoliczności opisanej w ust. 1-2 w ciągu pół roku od daty
rozwiązania rady.
Rozdział XVII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 78. Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu miasta, z tym, że nie
dotyczy to kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich
kampanią wyborczą.
Art. 79. Kadencja rad wybieranych w pierwszych wyborach upływa w dniu zakończenia
kadencji Rady Miasta Krakowa.
Art. 80. Wykładnię przepisów ordynacji dostosowuje się do obowiązującego prawa
wyborczego. W sprawach nie uregulowanych niniejszą ordynacją mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin.

