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[…] 
 

ZASADY I TRYB WYBORÓW ORGANÓW OSIEDLA 
 

§ 12. 1. Kadencja organów Osiedla trwa od dnia wyborów, określonych w § 13 ust. 2, 
do dnia wyborów Rady Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 6 oraz § 30 
ust. 6 i ust. 7. 
 

2. W przypadku zmiany granic Osiedla w trakcie trwania kadencji organów Osiedla, 
organy te działają do końca kadencji, określonej w ust. 1. 

 
3. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla wykonuje swoje zadania do dnia wyboru 

nowego Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4. 
 
4. W przypadku niewybrania Rady Osiedla nowej kadencji Zarząd Osiedla ulega 

rozwiązaniu w terminie trzech miesięcy od dnia nieskutecznych wyborów do Rady Osiedla. 
W tym okresie Zarząd Osiedla zobowiązany jest do rozliczenia przedsięwzięć i zwrotu 
przekazanego mienia. 

 
5. Gdy data wyborów do Rady Osiedla nie zostanie wyznaczona przez Radę Miasta, 

Rada Osiedla i Zarząd Osiedla działa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyborów do Rady 
Miasta. 

 
6. W przypadku rozwiązania Rady Osiedla zgodnie z § 30 ust. 6 lub ust. 7, Zarząd 

Osiedla ulega również rozwiązaniu w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania Rady 
Osiedla. W tym okresie Zarząd Osiedla zobowiązany jest do rozliczenia przedsięwzięć i 
zwrotu przekazanego mienia. 
 

§ 13. 1. Wybory do Rady Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
się w głosowaniu tajnym. 

 
2. Wybory do Rady Osiedla nowej kadencji przeprowadza się w terminie do 12 

miesięcy od dnia wyborów do Rady Miasta. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 4, 
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ponownych wyborów w trakcie kadencji. 
 

3. W przypadku rozwiązania Rady Osiedla zgodnie z § 30 ust. 6 lub ust. 7, 
ponownych wyborów do Rady Osiedla w trakcie kadencji nie przeprowadza się. 

 
4. Datę wyborów wyznacza Rada Miasta nie później niż na 90 dni przed dniem 

wyborów. 
 
§ 14. 1. Rada Miasta powołuje Miejską Komisję Wyborczą, ustala wysokość diet dla 

członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, nie później niż na 
90 dni przed dniem wyborów. 
 

2. Miejska Komisja Wyborcza organizuje i przeprowadza wybory do Rady Osiedla, w 
tym w szczególności: 

 
1) niezwłocznie ogłasza datę wyborów na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej; 
 
2) ustala wykaz ulic w Osiedlu; 



3) ustala granice obwodów głosowania i adresy lokali wyborczych i ogłasza je na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej; 
 
4) powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze i ogłasza ich składy na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej; 
 
5) ustala wzory niezbędnych dokumentów; 
 
6) rejestruje kandydatów do Rady Osiedla; 
 
7) ogłasza listy kandydatów do Rady Osiedla; 
 
8) ustala i ogłasza wyniki wyborów do Rady Osiedla. 
 

§ 15. 1. Wybory do Rady Osiedla przeprowadza się na obszarze obejmującym 
Osiedle. 

 
2. Wybory do Rady Osiedla odbywają się w dniu ustawowo wolnym od pracy w 

godzinach 8.00-20.00. 
 
§ 16. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają mieszkańcy Osiedla 

wpisani do prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach stałego rejestru wyborców 
najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów. 

 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają mieszkańcy Osiedla wpisani 

do prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach stałego rejestru wyborców najpóźniej w 
dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla. 

 
3. Prawo udzielenia poparcia kandydatowi do Rady Osiedla mają mieszkańcy 

Osiedla, wpisani do prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach stałego rejestru 
wyborców najpóźniej w dniu złożenia kandydatury w Urzędzie Miejskim. 

 
§ 17. 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Osiedla składa się w Urzędzie Miejskim w 

godzinach pracy lub listownie (decyduje data stempla), w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
terminu wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą. 

 
2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: 
 

1) imię i nazwisko kandydata; 
 
2) adres zamieszkania kandydata (ulica, nr domu i mieszkania), a także numer telefonu i/lub 
adres poczty elektronicznej; 
 
3) numer PESEL kandydata; 
 
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa 
wybieralności z datą i własnoręcznym podpisem kandydata; 
 
5) poparcie kandydatury przez co najmniej 25 mieszkańców Osiedla. 
 

3. Poparcie kandydata musi zawierać: 
 

1) imię i nazwisko popierającego; 
 



2) adres zamieszkania popierającego (ulica, nr domu i mieszkania); 
 
3) numer PESEL popierającego; 
 
4) datę i własnoręczny podpis popierającego. 
 

4. Jeden mieszkaniec Osiedla może udzielić poparcia więcej niż jednemu 
kandydatowi. 
 

5. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne. 
 

6. Kandydat nie może udzielić poparcia sobie. 
 

§ 18. 1. Miejska Komisja Wyborcza sprawdza zgłoszenia kandydatów i ogłasza listę 
zgłoszonych kandydatów (tj. ich imiona i nazwiska) z uwagami dotyczącymi ewentualnego 
niespełnienia wymogów, określonych w § 17. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego 
kandydata o tym samym imieniu i nazwisku dopuszcza się ogłoszenie imion rodziców 
kandydatów. 

 
2. Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w 35 

dniu przed terminem wyborów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
3. Kandydaci i osoby popierające mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do uwag 

Miejskiej Komisji Wyborczej lub pisemne wnioski o dokonanie poprawek w zgłoszeniu, w 
terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2. 
 

4. Poprawki w zgłoszeniu dotyczyć mogą danych określonych w § 17 ust. 2 i ust. 3. 
 
5. Dopisywanie innych mieszkańców popierających kandydata, niż ujęci na liście 

popierających w dniu zgłoszenia kandydata, jest niedopuszczalne. 
 

6. Zgłaszanie kandydatów po upływie terminu składania zgłoszeń jest 
niedopuszczalne. 
 

7. Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia / poprawki, rejestruje 
kandydatów i ogłasza listę zarejestrowanych kandydatów (tj. ich imiona i nazwiska), 
najpóźniej w 21 dniu przed terminem wyborów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku 
zgłoszenia więcej niż jednego kandydata o tym samym imieniu i nazwisku dopuszcza się 
ogłoszenie imion rodziców kandydatów. 

 
8. 1) (stwierdzono nieważność) 
 
§ 19. 1. Wybory do Rady Osiedla odbywają się, gdy liczba zarejestrowanych 

kandydatów wynosi minimum 16. 
 

2. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 15, wyborów nie 
przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych do Rady 
Osiedla z dniem przeprowadzenia wyborów. 

 
 
 

1) Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności części 
przepisów Uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania statutu Osiedlu. 



3. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi mniej niż 15, Radę 
Osiedla uznaje się za niewybraną. 
 

4. W przypadku niewybrania Rady Osiedla z przyczyny, określonej w ust. 3, ponowne 
wybory do Rady Osiedla mogą odbyć się na wniosek co najmniej 200 mieszkańców Osiedla, 
wpisanych do prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach stałego rejestru wyborców 
najpóźniej w dniu złożenia wniosku. 

 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mieszkańcy Osiedla mogą złożyć po upływie 6 

miesięcy, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wyborów, przeprowadzonych 
w terminie określonym w § 13 ust. 2 zdanie pierwsze. 

 
6. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 4, musi zawierać: 
 

1) imię i nazwisko wnioskującego; 
 
2) adres zamieszkania wnioskującego (ulica, nr domu i mieszkania); 
 
3) numer PESEL wnioskującego; 
 
4) datę i własnoręczny podpis wnioskującego. 
 

7. Kadencja Rady Osiedla, wybranej w trybie ust. 4, trwa do dnia, określonego w § 12 
ust. 1. 

 
§ 20. 1. Każdy wyborca może prowadzić kampanię wyborczą na rzecz kandydatów. 
 
2. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów. 
 
§ 21. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisów wyborców, w obwodach 

głosowania ustalonych przez Miejską Komisję Wyborczą. 
 
§ 22. 1. Głosowanie w obwodach głosowania przeprowadzają Obwodowe Komisje 

Wyborcze, powołane przez Miejską Komisję Wyborczą. 
 
2. Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane są po ogłoszeniu naboru na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
3. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzi 5 pełnoletnich na dzień wyborów 

osób, spośród których jedna jest pracownikiem jednostki, w której budynku znajduje się lokal 
wyborczy, jedna jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a trzy osoby wybierane 
są drogą losowania spośród osób, które odpowiedziały na ogłoszenie. 

 
4. Miejska Komisja Wyborcza dokonuje losowania składów Obwodowych Komisji 

Wyborczych. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (tj. imiona i nazwiska ich członków) 
publikowane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

5. Członkami Obwodowych Komisji Wyborczych w danym Osiedlu nie mogą być 
osoby kandydujące do Rady tego Osiedla oraz ich zstępni lub przysposobieni, wstępni, 
małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub przysposobionych. 

 
§ 23. 1. Do zadań Obwodowych Komisji Wyborczych należy: 
 



1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie; 
 
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie 
głosowania; 
 
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie, sporządzenie protokołu głosowania oraz 
niezwłoczne przekazanie go Miejskiej Komisji Wyborczej. 
 
2. Ustalenie wyników głosowania odbywa się po zamknięciu lokali wyborczych, wyłącznie w 
obecności członków Obwodowej Komisji Wyborczej. 
 

§ 24. 1. Miejska Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów do Rady Osiedla na 
podstawie protokołów głosowań, otrzymanych od Obwodowych Komisji Wyborczych. 
 

2. Ustalenie wyników wyborów odbywa się wyłącznie w obecności członków Miejskiej 
Komisji Wyborczej. 
 

§ 25. 1. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył znakiem „x” na karcie 
do głosowania nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba mandatów. 
 

2. Za wybranych do Rady Osiedla uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno 
największą liczbę ważnie oddanych głosów. 
 

3. W przypadku równej liczby głosów uprawniającej do uzyskania mandatu, o 
wyborze do Rady Osiedla rozstrzyga losowanie, przeprowadzone przez Miejską Komisję 
Wyborczą. 

 
4. Miejska Komisja Wyborcza publikuje protokół wyborów do Rady Osiedla na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
§ 26. 2) (stwierdzono nieważność) 

 
§ 27. 1. Zaświadczenia o wyborze wręcza nowo wybranym członkom Rady Osiedla, 

Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej lub osoba przez niego upoważniona, w ciągu 14 dni od dnia 
ogłoszenia wyników 
wyborów. 
 

2. Termin i miejsce wręczenia zaświadczeń o wyborze Miejska Komisja Wyborcza 
ogłasza na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

3. Dopuszcza się możliwość doręczenia zaświadczeń o wyborze listownie. 
 

§ 28. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej lub osoba przez niego upoważniona na dzień przypadający w 
ciągu 30 dni od wręczenia zaświadczeń o wyborze. 

 
 
 
 

2) Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności części 
przepisów Uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania statutu Osiedlu. 



2. Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Rady Osiedla ogłasza się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla do czasu wyboru 
Przewodniczącego Rady Osiedla prowadzi Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej lub 
osoba przez niego upoważniona. 
 

§ 29. 1. Wybory Przewodniczącego Rady Osiedla, Wiceprzewodniczącego Rady 
Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla 
odbywają się bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady Osiedla, w 
obecności co najmniej połowy składu Rady Osiedla, w głosowaniu tajnym. 
 

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Osiedla, Wiceprzewodniczącego Rady 
Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla 
następuje na wniosek grupy co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla, w trybie 
określonym w ust. 1. 
 

§ 30. 1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa w wyniku utraty praw wyborczych, 
śmierci lub pisemnej rezygnacji. 

 
2. W przypadku określonym w ust. 1 mandat obejmuje kandydat, który w wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 
 
3. Kandydat, określony w ust. 2, może zrezygnować z przysługującego mu mandatu. 

Kandydat w terminie 30 dni od przekazania informacji o przysługującym mu mandacie 
przedstawia Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej oświadczenie o przyjęciu lub 
rezygnacji z mandatu. W przypadku nieprzedstawienia oświadczenia przyjmuje się, że 
kandydat rezygnuje z mandatu. 

 
4. W przypadku równej liczby głosów, uprawniającej do uzyskania mandatu, o objęciu 

mandatu rozstrzyga losowanie, przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą. 
 

5. W przypadku braku kandydatów, którzy mogliby obsadzić mandaty wygasłe, 
wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, a wygasłe mandaty pozostają 
nieobsadzone. Rada Osiedla działa w zmniejszonym składzie do końca kadencji. 

 
6. W przypadku, gdy liczba mandatów obsadzonych jest mniejsza niż 8, Rada 

Osiedla ulega rozwiązaniu. O rozwiązaniu Rady Osiedla powiadamia członków Rady Osiedla 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Kadencja Rady Osiedla ulega skróceniu. 

 
7. Rada Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej może rozwiązać Radę Osiedla. 

Kadencja Rady Osiedla ulega skróceniu. 
 
§ 31. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz 

spisy wyborców po upływie 3 miesięcy od dnia wyborów są niszczone. 
 
§ 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyzję w sprawie trybu 

wyborów podejmuje Miejska Komisja Wyborcza. 


