UCHWAŁA NR CX/728/94
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 kwietnia 1994 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 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, Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz.
199, Nr 43 poz. 253, Nr 89 poz. 518, z 1991 r. Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz. 473 i z 1992 r.
Nr 85 poz. 428, Nr 100 poz. 499 i z 1993 r. Nr 17 poz. 78/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XXIX/197/91 z dnia 30 sierpnia 1991 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1/ Art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Miejski Komisarz Wyborczy na wniosek Zarządu Miasta Krakowa ustala, po
konsultacji z Radami Dzielnic, odrębne dla każdej dzielnicy granice i numery
okręgów. Jeżeli Rada Dzielnicy nie przedstawi do 50-tego dnia przed wyborami
swojej opinii to wówczas decyzje w sprawie granic i numerów okręgów podejmuje
się bez konsultacji.''
2/ W art. 12:
- w ust. 1 liczbę „1000” zastępuje się liczbą „500”,
- w ust. 2 liczbę „100” zastępuje się liczbą „50”.
3/ W art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Uchwałę dzielnicowej komisji wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania
podaje do wiadomości wyborców miejski komisarz wyborczy przez
rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 30 dni przed dniem wyborów. ''
4/ W art. 14 ust. 1 po słowie „ sporządza” dodaje się słowa „najpóźniej na 14 dni przed
dniem wyborów”.
5/ W art. 21:
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8/ Zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa w art. 37 ust. 2 oraz
dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym.''
- dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako pkt 9.
6/ W art. 22 skreśla się pkt 5.
7/ W art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1/ podanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych
o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze obwodu do głosowania
obwieszczeń, o których mowa w art. 37 ust. 2 oraz powiadomienie mieszkańców
o siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej,''

- 2 8/ W art. 24:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Obsługę organizacyjno-administracyjną miejskiego komisarza wyborczego
zapewnia Biuro wyborcze. Biuro jest powoływane przez miejskiego komisarza
wyborczego w ramach środków zatwierdzonych przez Zarząd Miasta w
preliminarzu kosztów wyborów.''
- dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Zarząd Miasta umożliwi miejskiemu komisarzowi wyborczemu zatrudnienie
pracowników w Biurze wyborczym.''
9/ W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą : przewodniczący, jego
zastępca, sekretarz oraz 2 - 6 członków. ''
10/ Art. 26 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 26. Dzielnicowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców i
sekretarzy powołuje Rada Miasta na wniosek komisarza wyborczego najpóźniej w 45
dniu przed dniem wyborów.''
11/ Art. 27 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 27. Obwodowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców i
sekretarzy powołuje Rada Miasta na wniosek komisarza wyborczego najpóźniej w 20
dniu przed dniem wyborów.'
12/ W art. 29. ust. 1 dodaje się zdanie drugie:
,,Za dzień wyborów przysługują im diety ustalone przez Zarząd Miasta na wniosek
miejskiego komisarza wyborczego. ''
13/ W art. 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Miejski komisarz wyborczy przedkłada Zarządowi Miasta do akceptacji
preliminarz wydatków kampanii wyborczej do Rad Dzielnic w terminie 10 dni od
daty powołania.''
14/ W art. 33 :
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się
do właściwej dzielnicowej komisji wyborczej najpóźniej w 35 dniu przed dniem
wyborów.''
- w ust. 4 słowo „wnosi” zastępuje się słowami „może wnieść”.
15/ W art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Właściwa dzielnicowa komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów
wyznaczając termin posiedzenia rejestracyjnego.
Na posiedzeniu komisja rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym kandydaturę
zgłoszoną zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół
rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających.''

- 3 16/ W art. 37:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Po otrzymaniu z dzielnicowej komisji wyborczej rejestru kandydatów miejski
komisarz wyborczy zleca wydrukowanie w terminie 3 dni obwieszczeń
zawierających dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami o których
mowa w art. 33 ust.4 oraz zawierające dane o tym, w których obwodach będą
przeprowadzone głosowania.''
- dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Obwieszczenia są wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych, w
budynkach Urzędu Miasta oraz w siedzibach obwodów głosowania.''
17/ W art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja zawiadamia wyborców poprzez
informację w lokalu wyborczym.''
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa.
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