Załącznik nr 3
do Statutu Osiedla ………….

Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla.

Rozdział I
Zasady ogólne
§ 1. 1. Wybory do Rady Osiedla, zwanej dalej Radą, są powszechne, równe, bezpośrednie
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, głosować można tylko osobiście i tylko jeden
raz.
§ 2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy mieszkaniec Miasta
Łodzi, któremu w dniu wyborów przysługuje prawo wybierania do Rady Miejskiej w Łodzi
i stale zamieszkuje na obszarze działania Rady.
§ 3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania do Rady, z wyjątkiem członków komisji wyborczych.
§ 4. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru i upływa wraz z kadencją
Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Po zakończeniu kadencji Rady, Rada działa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się
Rady następnej kadencji.
3. Kadencja Rady wybranej w wyniku wyborów przedterminowych, zarządzonych
w razie rozwiązania Rady, wyborów ponownych i wyborów przeprowadzonych wskutek
zmiany granic Osiedla powodującej zmianę o 25% liczby jego mieszkańców upływa
z końcem kadencji pozostałych rad osiedli działających na obszarze Miasta Łodzi.
4. Rada Miejska w Łodzi w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wydłużyć bądź
skrócić kadencję Rady, jednak nie więcej niż o 2 lata.
§ 5. Osiedle tworzy jeden okręg wyborczy.

Rozdział II
Zarządzenie wyborów i komisje wyborcze
§ 6. 1. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska w Łodzi nie później niż na 20 dni
przed upływem kadencji Rady, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, zgodny z datą wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).
3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi , w siedzibach rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
- osiedli, a także poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w 53 dniu przed dniem wyborów.
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§ 7. Kalendarz wyborczy zawiera następujące czynności i terminy ich wykonania:
1) podanie oznaczenia Osiedla i jego granic, ustalenie liczby wybieranych członków Rady,
ustalenie numeru okręgu wyborczego dla Osiedla, określenie granic okręgu wyborczego,
ustalenie liczby wybieranych członków Rady, granic i numerów obwodów głosowania oraz
adresów lokali wyborczych - najpóźniej w 46 dniu przed dniem wyborów;
2) zamknięcie list wyborczych - w 25 dniu przed dniem wyborów;
3) powołanie obwodowych komisji wyborczych - najpóźniej w 15 dniu przed dniem
wyborów;
4) zarządzenie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na
członków Rady - najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
§ 8. Wyborów, o których mowa w § 4 ust. 3, nie zarządza się, jeżeli do zakończenia
kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy.
§ 9. Wybory przeprowadzają:
1) Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi;
2) obwodowe komisje do spraw wyborów rady osiedla.
§ 10. Zasady i tryb powoływania, działania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi i obwodowych komisji do spraw wyborów rady
osiedla oraz zasady wynagradzania członków komisji określa Rada Miejska w Łodzi
w odrębnych uchwałach.
§ 11. Obsługę wyborów zapewnia zespół powołany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Rozdział III
Zgłaszanie kandydatów
§ 12. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje wyborcom.
2. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów.
3. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.
§ 13. 1. Listy kandydatów na członków Rady zgłasza się do zespołu, o którym mowa
w § 11.
2. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek:
1) sprawdzić zgodność zgłoszonej listy kandydatów z przepisami niniejszych Zasad i trybu
wyboru do Rady Osiedla;
2) wydać niezwłocznie zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów;
3) przekazać listę kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek
pomocniczych Miasta Łodzi.
§ 14. 1. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek
oraz miejsce zamieszkania.
2. Do zgłoszonej listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie każdego z nich
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1,
dla potrzeb wyborczych.
3. Zgłaszający listę i kandydaci mogą wnosić o oznaczenie listy oraz poszczególnych
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kandydatur na zgłoszonej liście nazwą lub skrótem nazwy organizacji popierającej ich
kandydaturę. Poparcie listy jak i indywidualnego kandydata musi być udokumentowane
oświadczeniem tej organizacji.
4. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.
§ 15. 1. Zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50
wyborców stale zamieszkałych w Osiedlu, niekandydujących w tych wyborach.
2. Wyborca, podpisując listę kandydatów na członków Rady, podaje czytelnie swoje
imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
oraz składa podpis.
3. Uprawnionymi do zgłoszenia listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, są pierwsi trzej
wyborcy, którzy podpisali listę kandydatów.
§ 16. 1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów zostanie w okręgu
wyborczym zgłoszona ogółem liczba kandydatów mniejsza od liczby przewidzianych
mandatów, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych
zgłoszeń list kandydatów w trybie określonym w § 15. W takim przypadku termin zgłaszania
list kandydatów ulega przedłużeniu o pięć dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia.
2. Jeżeli postępowanie dotyczące dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów
okaże się bezskuteczne, wyborów do Rady nie przeprowadza się. Ponowne wybory zarządza
Rada Miejska w Łodzi na pisemny wniosek mieszkańców Osiedla, na zasadach określonych
w § 15 ust. 1 i 2.
3. Jeżeli na zgłoszonych listach kandydatów ogólna ich liczba jest równa liczbie
przewidzianych mandatów dla Osiedla, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych
do Rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
§ 17. 1. Jeżeli zgłoszona lista kandydatów wykazuje wady, zespół, o którym
mowa w § 11, wzywa zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane
wady nie zostaną w terminie usunięte, zespół stwierdza nieważność zgłoszonej listy
kandydatów.
2. Decyzję stwierdzającą nieważność zgłoszonej listy kandydatów zgłaszający mogą
zaskarżyć w ciągu 2 dni do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych
Miasta Łodzi. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych
Miasta Łodzi jest ostateczna.
§ 18. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
dokonuje rejestracji list kandydatów na członków Rady i zarządza wydrukowanie
obwieszczenia zawierającego dane o kandydatach, określone w § 14.
§ 19. 1. Zgłaszający listę kandydatów na członków Rady mogą wyznaczyć mężów
zaufania do obwodowych komisji do spraw wyborów rady osiedla.
2. Mąż zaufania reprezentuje interesy swoich kandydatów w czasie głosowania, przy
obliczaniu głosów i przy sporządzaniu protokołu.
3. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag
z wymienieniem konkretnych zarzutów.
4. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych
Miasta Łodzi, za pośrednictwem zespołu, o którym mowa w § 11, wydaje mężowi zaufania
zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu obwodowej komisji do spraw
wyborów rady osiedla w czasie wykonywania przez nią czynności wyborczych.
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§ 20. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu
głosowania jest zabronione.

Rozdział IV
Procedura wyborcza
§ 21. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw wyborów rady
osiedla.
§ 22. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi określa
godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
§ 23. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja do spraw wyborów rady osiedla
sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego przeprowadzenia wyborów, czy urna
jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.
§ 24. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ 25. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni: przewodniczący obwodowej komisji do spraw wyborów rady osiedla
albo wiceprzewodniczący lub sekretarz i co najmniej jeden członek komisji.
§ 26. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji do
spraw wyborów rady osiedla dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie
jego tożsamości i miejsca zamieszkania.
2. Obwodowa komisja do spraw wyborów rady osiedla wpisuje dane wyborcy (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) na listę
wyborców.
3. Wyborca wpisany na listę wyborców otrzymuje kartę do głosowania i potwierdza
otrzymanie karty własnoręcznym podpisem w rubryce listy na to przeznaczonej.
§ 27. 1. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na członków Rady
zarejestrowane w okręgu wyborczym w kolejności ich zgłoszenia.
2. Karta do głosowania winna zawierać zwięzłą informację o sposobie głosowania
i skutkach wadliwego wypełnienia karty.
3. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
4. Wzór karty do głosowania ustala Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek
pomocniczych Miasta Łodzi.
§ 28. 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce
obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo
do uzyskania mandatu.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie umieszczono znaku „x”
przy żadnym nazwisku lub postawiono znak „x” przy większej liczbie nazwisk.
3. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią
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Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
4. Wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania oraz znaki inne niż
„x” na karcie nie będą brane pod uwagę przez obwodową komisję do spraw wyborów rady
osiedla.
§ 29. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, przewodniczący obwodowej komisji do
spraw wyborów rady osiedla w obecności członków komisji otwiera urnę wyborczą, po czym
komisja przystępuje do liczenia kart do głosowania, ustalenia głosów ważnych i obliczania
głosów oddanych na poszczególne listy i kandydatów.
§ 30. 1. Obwodowa komisja do spraw wyborów rady osiedla sporządza w trzech
egzemplarzach protokół głosowania zawierający liczbę:
1) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
2) oddanych kart do głosowania;
3) kart nieważnych;
4) kart ważnych;
5) głosów nieważnych;
6) głosów ważnie oddanych na każdą listę kandydatów;
7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie obwodowej komisji do spraw
wyborów rady osiedla obecni przy jego sporządzaniu.
3. Protokół głosowania komisja podaje do publicznej wiadomości.
§ 31. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów i innych dokumentów ustala
Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.

Rozdział V
Ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów
§ 32. 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji do spraw
wyborów rady osiedla, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta
Łodzi ustala wyniki głosowania i wyborów dla okręgu wyborczego poprzez ustalenie:
1) liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne listy;
2) kolejności kandydatów w obrębie poszczególnych list kandydatów na podstawie liczby
uzyskanych ważnych głosów;
3) podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów w sposób następujący:
a) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno
przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalej, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się
uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów
do rozdzielenia między listy,
b) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób
szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych,
4) składu osobowego Rady.
2. Jeżeli lista uzyska więcej mandatów niż wynosi liczba kandydatów na tej liście, nie
obsadzone mandaty uzupełnia się z pozostałych list proporcjonalnie do udziału każdej z list
w ogólnej liczbie mandatów według zasady określonej w ust. 1 pkt 3.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów w obrębie listy otrzymało równą liczbę głosów
uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga miejsce kandydata
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na liście, ustalone przez zgłaszających listę.
§ 33. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi w ciągu
30 dni od dnia wyborów podaje do publicznej wiadomości w postaci obwieszczenia wyniki
głosowania i wyniki wyborów do Rady.
§ 34. 1. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych
Miasta Łodzi o wynikach wyborów ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi,
w siedzibach rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, a także poprzez
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta
Łodzi.
2. W obwieszczeniu podaje się liczbę:
1) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
2) oddanych kart do głosowania;
3) kart ważnych;
4) kart nieważnych;
5) głosów ważnie oddanych na każdą listę;
6) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) nazwiska i imiona wybranych członków Rady.
§ 35. 1. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów, wyborca, o którym mowa w § 3,
może wnieść na piśmie protest do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek
pomocniczych Miasta Łodzi przeciwko ważności wyborów.
2. Przedmiotem protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów niniejszej ordynacji.
3. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych rozpatruje protest,
o którym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od jego wniesienia. Postanowienie Miejskiej
Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi jest ostateczne.

Rozdział VI
Wygaśnięcie mandatu członka Rady
§ 36. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:
śmierci,
zrzeczenia się mandatu;
utraty prawa wybieralności;
prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
zmiany stałego miejsca zamieszkania poza obszar Osiedla;
nieusprawiedliwionej absencji w posiedzeniach organu uchwałodawczego Osiedla,
przekraczającej 50% liczby odbytych posiedzeń w ciągu 12 miesięcy, licząc od daty
pierwszej nieusprawiedliwionej nieobecności, na wniosek Rady.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza
Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 37. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady, Miejska Komisja Wyborcza do spraw
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi stwierdza wstąpienie w jego miejsce kandydata, który
w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów na liście, z której został wybrany.
W przypadku braku kandydatów stosuje się odpowiednio postanowienia § 32 ust. 2.
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§ 38. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzanie w trybie § 37 nie
było możliwe, skład Rady zmniejszył się o więcej niż o ¼, przeprowadza się wybory
uzupełniające do Rady, chyba że do zakończenia kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy.

