
UCHWAŁA NR III/39/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic1) 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/492/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2566, z 2008 r. Nr 23 poz. 
642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2491, Nr 155 poz. 2982 oraz z 2014 r. poz. 3050) w załączniku nr 2 pt. „Zasady 
i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Wzgórze 
Św. Maksymiliana wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany zostają wprowadzone w: uchwale nr XXIII/492/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy 
Wzgórze Św. Maksymiliana (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2566, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2491, Nr 
155 poz. 2982 oraz z 2014 r. poz. 3050), uchwale nr XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Witomino Radiostacja (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2567, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2492, Nr 
155 poz. 2983 oraz z 2014 r. poz. 3050), uchwale nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Witomino Leśniczówka (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2568, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2493, 
Nr 155 poz. 2984 oraz z 2014 r. poz. 3060), uchwale nr XXIII/495/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Wielki Kack (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2569, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2494, Nr 155 poz. 
2985 oraz z 2014 r. poz. 3059),uchwale nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy 
Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2570, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2495, Nr 155 poz. 
2986 oraz z 2014 r. poz. 3058), uchwale nr XXIII/497/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy 
Redłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2571, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2496, Nr 155 poz. 2987 oraz 
z 2014 r. poz. 3057), uchwale nr XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki 
Cisowskie-Demptowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2572, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2497, Nr 155 poz. 
2988 oraz z 2014 r. poz. 3056), uchwale nr XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy 
Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2573, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2498, Nr 155 poz. 2989 oraz 
z 2014 r. poz. 3055), uchwale nr XXIII/500/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2574, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2499, Nr 155 poz. 2990 oraz z 2014 r. 
poz. 3054), uchwale nr XXIII/501/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2575, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2500, Nr 155 poz. 2991 oraz z 2014 r. poz. 3053), 
uchwale nr XXIII/502/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. 
Nr 145 poz. 2576, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2512, Nr 155 poz. 2992 oraz z 2014 r. poz. 3052), uchwale nr 
XXIII/503/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2598, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2501, Nr 155 poz. 3030 oraz z 2014 r. poz. 3051), uchwale nr 
XXIII/504/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2599, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2502, Nr 155 poz. 2993 oraz z 2014 r. poz. 3049), uchwale nr 
XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2600, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2490, Nr 155 poz. 2994 oraz z 2014 r. poz. 3048), uchwale nr 
XXIII/506/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2601, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2503, Nr 155 poz. 2995 oraz z 2014 r. poz. 3047), uchwale nr 
XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2602, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2504, Nr 155 poz. 2996 oraz z 2014 r. poz. 3046), uchwale nr 
XXIII/508/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2505, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2603, Nr 155 poz. 2989 oraz z 2014 r. poz. 3045), uchwale nr 
XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2604, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2506, Nr 155 poz. 2998 oraz z 2014 r. poz. 3044), uchwale nr 
XXIII/510/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2605, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2507, Nr 155 poz. 2999 oraz z 2014 r. poz. 3043), uchwale nr 
XXIII/511/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2606, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2508, Nr 155 poz. 3000 oraz z 2014 r. poz. 3042), uchwale nr 
XXIII/512/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (Dz. Urz. Woj. Pom. 
z 2004 r. Nr 145 poz. 2607, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2509, Nr 155 poz. 3001 oraz z 2014 r. poz. 3041), uchwale nr 
XXIII/513/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 
145 poz. 2608, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2510, Nr 155 poz. 3002 oraz z 2014 r. poz. 3029)
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„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;
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10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;
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2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.

12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.
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4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
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dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.

4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;
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30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.
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§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.

2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:
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a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,

c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,
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4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:
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„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.

2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2. W uchwale nr XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Witomino-Radiostacja (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2567, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, 
z 2010 r. Nr 130 poz. 2492, Nr 155 poz. 2983 oraz z 2014 r. poz. 3050) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Witomino-
Radiostacja wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
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„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;
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4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.

12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 14



„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
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kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.

4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;
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31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 18



c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 3. W uchwale nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Witomino Leśniczówka (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2568, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, 
z 2010 r. Nr 130 poz. 2493, Nr 155 poz. 2984 oraz z 2014 r. poz. 3060) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Witomino-
Leśniczówka wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 22



„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 28



c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 4. W uchwale nr XXIII/495/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Wielki Kack (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2569, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2494, Nr 155 poz. 2985 oraz z 2014 r. poz. 3059) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Wielki Kack 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 5. W uchwale nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2570, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2495, Nr 155 poz. 2986 oraz z 2014 r. poz. 3058) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Śródmieście 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 43



12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 6. W uchwale nr XXIII/497/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Redłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2571, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2496, Nr 155 poz. 2987 oraz z 2014 r. poz. 3057) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Redłowo 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 51



3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 7. W uchwale nr XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2572, z 2008 r. Nr 23 poz. 
642, z 2010 r. Nr 130 poz. 2497, Nr 155 poz. 2988 oraz z 2014 r. poz. 3056) w załączniku nr 2 pt. „Zasady 
i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Pustki 
Cisowskie-Demptowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 69



7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 8. W uchwale nr XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2573, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2498, Nr 155 poz. 2989 oraz z 2014 r. poz. 3055) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Pogórze 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 73



12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 76



„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 9. W uchwale nr XXIII/500/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Orłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2574, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2499, Nr 155 poz. 2990 oraz z 2014 r. poz. 3054) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Orłowo 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 83



12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 84



2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 10. W uchwale nr XXIII/501/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Oksywie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2575, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2500, Nr 155 poz. 2991 oraz z 2014 r. poz. 3053) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Oksywie 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 11. W uchwale nr XXIII/502/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2576, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2512, Nr 155 poz. 2992 oraz z 2014 r. poz. 3052) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Obłuże 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 104



2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 12. W uchwale nr XXIII/503/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Mały Kack (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2598, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2501, Nr 155 poz. 3030 oraz z 2014 r. poz. 3051) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Mały Kack 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 119



7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 13. W uchwale nr XXIII/504/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Leszczynki (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2599, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2502, Nr 155 poz. 2993 oraz z 2014 r. poz. 3049) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Leszczynki 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 14. W uchwale nr XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Karwiny (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2600, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2490, Nr 155 poz. 2994 oraz z 2014 r. poz. 3048) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Karwiny 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 132



„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 15. W uchwale nr XXIII/506/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Kamienna Góra (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2601, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. 
Nr 130 poz. 2503, Nr 155 poz. 2995 oraz z 2014 r. poz. 3047) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Kamienna Góra 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 16. W uchwale nr XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2602, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2504, Nr 155 poz. 2996 oraz z 2014 r. poz. 3046) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Grabówek 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 17. W uchwale nr XXIII/508/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Działki Leśne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2505, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. 
Nr 130 poz. 2603, Nr 155 poz. 2989 oraz z 2014 r. poz. 3045) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Działki Leśne 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 18. W uchwale nr XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2604, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2506, Nr 155 poz. 2998 oraz z 2014 r. poz. 3044) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Dąbrowa 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 174



2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 177



2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 19. W uchwale nr XXIII/510/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Cisowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2605, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2507, Nr 155 poz. 2999 oraz z 2014 r. poz. 3043) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Cisowa 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 20. W uchwale nr XXIII/511/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Chylonia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2606, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2508, Nr 155 poz. 3000 oraz z 2014 r. poz. 3042) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Chylonia 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 21. W uchwale nr XXIII/512/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2607, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, 
z 2010 r. Nr 130 poz. 2509, Nr 155 poz. 3001 oraz z 2014 r. poz. 3041) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.
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12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 22. W uchwale nr XXIII/513/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 145 poz. 2608, z 2008 r. Nr 23 poz. 642, z 2010 r. Nr 
130 poz. 2510, Nr 155 poz. 3002 oraz z 2014 r. poz. 3029) w załączniku nr 2 pt. „Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do załącznika do uchwały - Statutu Dzielnicy Babie Doły 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do rady 
gminy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego pobytu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy 
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wybory są tajne.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a - 5c w brzmieniu:

„§ 5a. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta Miasta 
Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 5b. Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 5c. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji 
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień złożenia 
dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym 
oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Gdyni.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wybory przeprowadzają:

1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą,

2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
w wyborach ani mężowie zaufania.

2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach 
bądź objęcia funkcji męża zaufania.

3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych 
kandydatów oraz list kandydatów.”;

8) w § 7:

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących obwodowe komisje 
wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,”;

9) w § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia Prezydent 
Miasta Gdyni.”;

10) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni spośród 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku 
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska Komisja 
Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska 
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 
Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których 
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godz. 16.00.

4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie tego 
samego kandydata jest nieskuteczne.

5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej 
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata, numer obwodowej komisji 
wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,

2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale zamieszkuje na terenie 
działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża zgodę na powołanie w skład obwodowej 
komisji wyborczej.

6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Prezydent Miasta 
Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej 
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do 
składów komisji.

8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.

9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed 
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej 
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród wyborców lub 
spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, do minimalnego 
składu komisji.

12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w § 6a ust. 2;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

6) odwołania.

Id: 6DE0A788-2F3C-4840-B2D3-EA0E0C263E54. Podpisany Strona 213



12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.

13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę 
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.”;

12) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia.”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem 
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży, 
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.”;

14) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym wydaniu 
Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”;

15) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym rejestrze 
wyborców.”;

16) uchyla się § 15;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, 
w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.”;

18) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem wyborczym), 
właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej.”;

19) w § 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej w 21. dniu 
przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.

4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.”;

20) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta 
Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze 
dzielnicy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.”;

21) w§ 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Gdyni, 
czy został w spisie uwzględniony.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie 
jego udostępniania.”;

22) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia 
spisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego 
w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.”;

23) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis wyborców 
przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.”;

24) w § 22:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady. Zgoda kandydata 
na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo 
oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad 
gmin.”;

25) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne 
z przepisami statutu.

2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w 
razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl § 22 ust. 9-11 
poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, i zwraca zgłoszenie 
osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym 
dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę 
zgłaszającą listę.

3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w ust. 2, 
wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 
wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych 
kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się 
w zakresie nieobjętym odmową.
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4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie 
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje odwołanie w terminie 
3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.”;

26) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające następujące 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz informację, o której mowa 
w § 22 ust. 7.

3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;

27) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez zgłaszającego 
listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców, męża zaufania wyznacza 
pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust. 4, w dniu 
głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.”;

28) w § 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające 
zgłoszenia kandydatów.

1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej 
polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”;

29) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”;

30) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza 
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów obwodowym 
komisjom wyborczym.”;

31) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, 
a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania oraz że 
osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.”;

32) po § 39 dodaje się § 39a - 39h w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 
"pełnomocnictwem do głosowania".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

§ 39b. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.

§ 39c. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest 
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach.

§ 39d. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzania aktów 
pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta 
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak 
i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po 
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje 
w Urzędzie Miasta Gdyni.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni poza 
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 39e. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których 
mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
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2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni 
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

§ 39f. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2)  braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 4;

3)  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców 
przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców Prezydent Miasta 
Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39g. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie 
wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz 
z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce 
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza 
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania.

§ 39h. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 
głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 
lub osobistą.”;

33) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było 
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 
odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie 
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 
Prezydentowi Miasta Gdyni.

2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego 
obwodowa komisja wyborcza:

1)  zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na 
przechowanie przewodniczącemu komisji;

2)  ustala protokolarnie:

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je 
na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b)  liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
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c)  liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się 
w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Prezydent 
Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a także na pakietach 
z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.”;

34) w § 43:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.”;

35) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów.”;

36) w § 45 dotychczasowej treści nadaje się oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności jej 
członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.”;

37) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 
w § 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym 
obwodzie.”;

38) w § 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,
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7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich 
to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.”;

39) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.”;

40) w § 50:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu rady, 
ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół 
z wyborów do rady, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.

3) kart wyjętych z urny,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych,

7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

8) nazwiska i imiona wybranych radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

41) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z § 5a.”;

42) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub 
wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg 
głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów niniejszych zasad 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik 
wyborów.”;

43) § 54 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski przedstawia Radzie Miasta 
Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
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2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty 
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w obwodach, 
spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady, sporządzony przez Miejską 
Komisję Wyborczą.”;

44) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze 
przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.”;

45) w § 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na jego 
miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w obecności członków komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej Komisji Wyborczej na piśmie 
w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do kandydata 
następnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia się 
nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.”;

46) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5, zarządza 
wybory, o których mowa w ust. 1.”.

§ 23. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic powołana uchwałą nr III/54/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do 
Rad Dzielnic (MRMG z 2011r. Nr poz. 26 i z 2013r. poz. 191) staje się stałą Miejską Komisją Wyborczą ds. 
Wyborów do Rad Dzielnic.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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