
 

Załącznik Nr 2  

Zasady i tryb wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla 

 

§ 1 

1. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych 

mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. 

2. W wyborach głosować można tylko osobiście. 

3. Prawo wybierania Przewodniczącego i członków Zarządu Rady Osiedla ma każdy 

mieszkaniec Osiedla, który w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze 

Osiedla oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców. 

4. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub czasowo prawomocnym orzeczeniem sądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 

5. Przewodniczącym lub członkiem Zarządu Osiedla może zostać każdy, komu przysługuje 

prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Osiedla oraz jest wpisany do stałego rejestru 

wyborców. 

6. Frekwencja w wyborach nie ma wpływu na ważność wyborów. 

 

§ 2 

1. Wybory Przewodniczącego i członków Zarządu zarządza Burmistrz w ciągu 3 miesięcy od 

zakończenia kadencji organów Osiedla, na dzień ustawowo wolny od pracy, wspólny dla 

wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. 

2. Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Osiedlowej Komisji Wyborczej. 

3. Burmistrz powołuje Osiedlową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na 

obszarze Osiedla w składzie 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcę i trzech 

członków.  

 

§ 3 

1. Kandydatów na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla zgłasza się do Osiedlowej 

Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym. 

2. Kandydatów na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla może zgłosić każdy 

mieszkaniec Osiedla uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie 

kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób 



 

popierających tego kandydata. 

3. Zgłaszając kandydata na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla, należy podać jego 

imię i nazwisko, adres, oraz wskazać, czy jest to kandydat na Przewodniczącego czy 

członka Zarządu Osiedla. 

4. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Osiedlowa Komisja Wyborcza sporządza listę 

kandydatów w kolejności alfabetycznej, podając do publicznej wiadomości poprzez 

rozplakatowanie w swojej siedzibie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla w 

terminie wskazanym w kalendarzu wyborczym. 

5. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Zarządu jest mniejsza niż liczba 

członków Zarządu przewidziana w Statucie, Burmistrz wyznacza dodatkowy termin do 

zgłaszania kandydatów. 

6. Jeżeli na Przewodniczącego nie zgłoszono żadnego kandydata, Burmistrz wyznacza 

dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów. 

7. Jeżeli w dodatkowym terminie nie zgłoszono wymaganej liczby kandydatów, głosowania 

nie przeprowadza się, a Burmistrz ustala nowy termin wyborów dla Osiedla, przypadający 

po upływie 3 miesięcy od pierwotnego terminu wyborów. 

8. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu jest równa liczbie członków Zarządu określonej w 

statucie, członkami Zarządu zostają wszyscy kandydaci bez konieczności przeprowadzania 

wyborów. 

 

§ 4 

1. Na kartach do głosowania na Przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla nazwiska 

kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. 

2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu oraz Osiedlowej Komisji Wyborczej. 

3. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 8:00 do 18:00. 

4. Wybory przeprowadza Osiedlowa Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania 

Osiedlowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy potrzebna 

do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym. 

5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym 

powinni być obecni przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej lub jego zastępca i co 

najmniej dwóch członków Komisji. 

6. Karty do głosowania wydawane są wyborcom na podstawie sporządzonego spisu 

wyborców dla Osiedla, a ich odbiór potwierdzany jest złożonym w spisie podpisem. 

7. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy dowodu osobistego lub innego dokumentu 



 

stwierdzającego tożsamość. 

8. W lokalu wyborczym mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata, 

posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób zgłaszających 

danego kandydata. 

 

§ 5 

1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Przewodniczącego Osiedla wyborca stawia znak „X” 

w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos. 

2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Zarządu Osiedla wyborca stawia znak „X” 

w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów, na których oddaje głos w ilości nie 

większej niż statutowy skład Zarządu Osiedla. 

3. Po zakończeniu głosowania Osiedlowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w 

Osiedlu. 

4. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do 

głosowania. 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. 

 

§ 6 

Za nieważne uznaje się głosy: 

1. Jeżeli na karcie do głosowania na Przewodniczącego Osiedla umieszczono znak „X” przy 

więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z 

nazwisk. 

2. Jeżeli na karcie do głosowania na członków Zarządu Osiedla umieszczono znak „X” przy 

większej liczbie nazwisk kandydatów niż statutowa liczba członków Zarządu Osiedla lub 

nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk. 

3. Jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu lub pieczęci Osiedlowej Komisji 

Wyborczej. 

 

§ 7 

1. Osiedlowa Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. 

2. Protokół powinien zawierać: 

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, 



 

3) liczbę kart wyjętych z urny, 

4) liczbę głosów ważnych, 

5) liczbę głosów nieważnych, 

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania. 

3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Osiedlowej Komisji Wyborczej 

będące przy ustalaniu wyników wyborów. 

4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Osiedlowa Komisja Wyborcza przekazuje jeden 

egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie drugiego egzemplarza protokołu w swojej siedzibie w 

widocznym miejscu umożliwiającym jego odczytanie z zewnątrz. 

5. Wraz z protokołem Osiedlowa Komisja Wyborcza przekazuje Burmistrzowi całą 

dokumentację z przeprowadzonych wyborów (karty do głosowania). 

 

§ 8 

1. Wybranym na Przewodniczącego Osiedla zostaje kandydat, który uzyskał największą 

liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza 

ponowne wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość 

głosów. 

2. Członkami Zarządu Osiedla zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów a ich wejście 

do Zarządu Osiedla przewyższałoby jej statutowy skład, Burmistrz zarządza losowanie. W 

losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów. Losowanie 

przeprowadza Osiedlowa Komisja Wyborcza. 

 

§ 9 

1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne protesty 

dotyczące ważności wyborów. 

2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość 

przeprowadzenia wyborów. 

3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki wyborów, 

Burmistrz unieważnia wybory i w ciągu 14 dni od daty unieważnienia zarządza  ponowne 

wybory. 

§ 10 



 

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla następuje na 

skutek: 

1) upływu kadencji, 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) śmierci, 

4) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub ubezwłasnowolnienia 

na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, 

5) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 

w odniesieniu do Przewodniczącego Osiedla, natomiast w przypadku członków Zarządu 

Osiedla uzupełnienie składu następuje poprzez włączenie do Zarządu Osiedla kandydata, 

który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów. 

3. Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia 

wyborów zarządzonych przez Burmistrza. 

 

§ 11 

1. Przewodniczący jak i Zarząd Osiedla mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w 

drodze referendum na wniosek co najmniej 20 % mieszkańców Osiedla uprawnionych do 

głosowania, zwanych dalej „inicjatorem referendum”. 

2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią Urzędu i 

Osiedlowej Komisji Wyborczej pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione 

pytanie dotyczące odwołania Przewodniczącego lub Zarządu Osiedla. 

3. Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi. 

4. Inicjator referendum na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Osiedla przedmiot 

zamierzonego referendum. 

5. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Przewodniczącego lub 

Zarządu Osiedla powinna zawierać pytanie lub pytania dotyczące odwołania 

Przewodniczącego lub Zarządu Osiedla, a także uzasadnienie odwołania. 

6. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30. a 40. dniem 

od złożenia wniosku Burmistrzowi. 

7. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej 

pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. 

8. Głos jest nieważny: 

1) jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego pytania nie zaznaczono 



 

żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź, 

2) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu lub pieczęci Osiedlowej Komisji 

Wyborczej. 

9. Odwołanie Przewodniczącego, względnie Zarządu Osiedla, przed upływem kadencji 

oznacza zakończenie działalności odwołanego organu. 

10.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające na czas 

do końca kadencji z terminem liczonym od dnia wyborów zarządzonych przez Burmistrza. 

W przypadku, gdy do końca kadencji zostało 6 miesięcy, wyborów nie zarządza się. 

11.  Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu 

dotyczące wyborów. 


