UCHWAŁA NR XII/96/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 marca 1999 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 gminnym
/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, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i
Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XXIX/197/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia
1991 r. ordynacja wyborcza do Rad Dzielnic, zmienionej uchwałami: Nr CX/728/94 z dnia 8
kwietnia 1994 r., CXI/731/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r., Nr XXXVI/355/95 z 6 grudnia 1995
r., Nr LXXXVI/812/97 z dnia 9 lipca 1997 r. i Nr CXVI/1030/98 z dnia 8 maja 1998 r.
wprowadza się następującą zmianę:
1/ w art. 72 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W ponownych wyborach, o których mowa w ust. 1 i 2 jeżeli jest zarejestrowany tylko
jeden kandydat, to głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego dzielnicowa
komisja wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata, sporządzając odpowiedni
protokół.”
2/ w art. 73 ust. 1 dodaje się po punkcie 5 punkt 6 w brzmieniu:
„6/ unieważnienia wyborów w całości lub części w okręgu wyborczym w którym radny
uzyskał mandat.”
3/ w art. 74 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku określonym w art. 73 ust. 1 pkt 6 mandat radnego wygasa w dniu
ponownych wyborów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniem art. 72.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
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