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Art. 97. 1. W razie nie rokującego nadziei na szybką 
poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wyko
nywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes 
Rady Ministrów może zawiesić organy gminy i ustanowić 
zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat nie dłużej jednak 
niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji. 

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastą 

pić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy 
i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu 
poprawy sytuacji gminy oraz po wysłuchaniu opinii sejmiku. 

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Minist
rów na wniosek wojewody, zaopiniowany przez sejmik. 

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań 
i kompetencji organów gminy. 

Art. 98. 1. Rozstrzygnięcie organu nadzorczego doty
czące gminy, a także stanowisko zajęte w trybie art. 89, 
podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu 
niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozstrzyg
nięć dotyczących organów związków i porozumień komu
nalnych. 

3. Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub zwią

zek komunalny, których interes prawny, uprawnienie albo 
kompetencja zostały naruszone. Podstawą wniesienia skargi 
jest uchwała organów gminy. 

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu 
do sądu administracyjnego decyzji w indywidualnych spra
wach z zakresu administracji publicznej. 

5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z 
upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia 
lub odrzucenia skargi przez sąd. 

Art. 99. 1. Przepisy o nadzorze nad gminami stosuje 
się odpowiednio do sejmików oraz do związków i porozu
mień komunalnych. 

2. W sprawach związków i porozumień komunalnych, 
wykraczających poza granice województwa, organy nadzor
cze działają w zakresie swojej właściwości miejscowej i za 
pośrednictwem organów nadzorczych właściwych ze wzglę
du na siedzibę władz związku lub porozumienia, chyba że 
statut związku lub porozumienie przekazuje uprawnienia 
nadzorcze Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 100. Postępowan i e sądowe, o którym mowa war
tykułach poprzedzających , jest wolne od opłat sądowych. 

Art. 101. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnie
nie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy 
w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po 
bezskutecznym wezwan iu do usun ięcia naruszenia - za
skarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał 
już sąd administracyjny i skargę oddalił. 

3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje 
się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu 
administracyjnym. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio art. 94. 

Art. 102. Przepisów rozdziału niniejszego nie stosu 
je się do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu 
administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin, 
ich związków lub kolegia odwoławcze przy sejmikach . 
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozains
tancyjny i kontrolę sprawowaną przez sąd określają przepi
syodrębne . 

Rozdział 11 

Przepis końcowy 

Art. 103. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na 
zasadach określonych ustawą - Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym, z wyjątkiem art. 5 ust. 

• 4 i art. 17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dnia 8 marca 1990 r. 

Ordynacja wyborcza do rad gmin. 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb wyboru rad
nych rad gmin, zwanych dalej radami . 

2. Radą miejską w rozumieniu niniejszej ustawy jest 
rada gminy w mieście. 

Art. 2. 1. Wybory są powszechne: prawo wybierania 
ma każdy obywatel polski , który w dniu wyborów ma 
ukończone 18 lat. 

2. Prawo wybierania przysługuje równ ież osobom, któ
rych obywatelstwo polskie nie zostało stwierdzone i nie są 
obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują w Pol
sce co najmniej od dwóch lat. 
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3. Prawo wybierania do danej rady przysł uguje osobom, 
które stale zamieszkują na obszarze działania tej rady. 

Art. 3. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawo
mocnym orzeczeniem sądu z powodu choroby psychi
cznej, 

2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych 
prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu. 

Art. 4. Wybranym w skład rady może być każdy, komu 
przysługuje prawo wybierania do danej rady. 

Art. 5. Wybory są równe - wyborcy biorą udział 

w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przy
sługuje jeden głos . 

Art. 6. 1. Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybie
rają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych 
w okręgach wyborczych. 

2. Głosować można tylko osobiście . 

Art. 7. Wybory odbywają się w głosowan iu tajnym. 
W lokalu wyborczym muszą znajdować się pomieszczenia za 
osłoną, zapewniające tajność głosowania. Karty do głosowa
nia wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej . 

Art. 8. 1. W gminie (mieście) do 40 000 mieszkańców 
radni wybierani są w jednomandatowych okręgach wybor
czych. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał 
najwięcej głosów . 

2. W mieście powyżej 40000 mieszkańców radni wy
bierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych. 
Podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje 
się odpowiednio do łącznej liczby głosów oddanych na 
kandydatów danej listy. Mandaty przypadające dla danej listy 
otrzymują zgłoszeni na tej liście kandydaci, którzy uzyskali 
najwięcej głosów . 

Rozdział 2 

Zarządzanie wyborów 

Art. 9. 1. Wybory do rad zarządza się nie później niż na 
miesiąc przed upływem kadencji rad. 

2. Wybory do rad zarządza Prezes Rady Ministrów, 
wyznaczając da'tę wyborów na dzień ustawowo wolny od 
pracy, przypadający w okresie dwóch miesięcy po upływie 
kadencji. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa dni, 
w których upływają terminy przewidziane w niniejszej usta
wie (kalendarz wyborczy) . Zarządzenie ogłasza się w Dzien
niku Ustaw najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów. 

Art. 10. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów 
wojewódzki komisarz wyborczy, na wniosek wojewody, 
ustala osobno dla każdej gminy liczbę wybieranych radnych 
odpowiednio do zasad określonych w ustawie o samorządzie 
terytorialnym. 

Rozdział 3 

Okręgi wyborcze 

Art. 11. 1. Okręg wyborczy obejmuje wyborców za
mieszkałych na części obszaru działania rady. 

2. Przy ustalan iu okręgów wy~orczych należy 

uwzględn iać przestrzenne, ekonomiczne i społeczne uwa
runkowania wyznaczające więzi oraz interesy miejscowej 
wspólnoty obywateli zamieszkujących na obszarze two
rzonego okręgu . 

3. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wybor
czym powinno być solectwo lub kilka sołectw. Podział 

solectwa na dwa lub więcej okręg i wyborcze może nastąpić 
tylko w wypadku, gdy jest to konieczne dla zachowania 
normy przedstawicielstwa. 

Art. 12. 1. W każdym okręgu wyborczym tworzonym 
dla wyboru rady w gminie (mieście) do 40000 mieszkańców 
wybiera się jednego radnego. 

2. Dla wyboru rady w mieście powyżej 40000 miesz
kańców tworzy się okręg i wyborcze, w których wybiera się 
od 5 do 10 radnych. 

Art. 13. Przy tworzeniu okręgów wyborczych dla wy
boru danej rady należy przestrzegać jednakowej normy 
przedstawicielstwa, wynikającej z podzielenia liczby miesz
kańców gminy (miasta) przez ustaloną dla tej rady liczbę 

wybieranych radnych . Odstępstwa od tak określonej normy 
przedstawicielstwa dopuszcza się w granicach 20 procent 
jeżeli jest to uzasadnione względami określonymi wart. 11 
ust. 2 i 3. 

Art. 14. 1. Wojewódzki komisarz wyborczy, na wn io
sek właściwego zarządu gminy (miasta), ustala odrębnie dla 
każdej rady: 

1) granice i numery okręgów jednomandatowych bądź 

2) liczbę okręgów wielomandatowych, ich granice i nume
ry oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 

okręgu. 

2. Zarządzenie wojewódzkiego komisarza wyborczego 
ustalające okręgi wyborcze ogłasza się w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym oraz podaje do wiadomości wybor
ców przez rozplakatowan ie obwieszczeń najpóźniej w 45 
dniu przed dniem wyborów. W obwieszczen iach tych wy
mienia się również siedzibę właściwej terytorialnej komisji 
wyborczej. 

Rozdział 4 

Obwody głosowania 

Art. 15. 1. W celu przeprowadzenia głosowania two
rzy się obwody głosowania, obejmujące z reguły od 1000 do 
3000 mieszkańców. 

2. Dla wyboru rady w gminie (mieście) do 40000 
mieszkańców obwodem głosowania jest okręg wyborczy. 
W uzasadnionych wypadkach można tworzyć jeden obwód 
głosowania dla kilku okręgów wyborczych. 
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3. W zakładach pomocy społecznej lub zakładach dla 
inwalidów tworzy się odrębne . obwody głosowan ia , o ile 
w zakładzie zamieszkuje co najmniej 100 wyborców zamel
dowanych na pobyt stały . 

Art. 16. 1. Właściwa terytorialna komisja wyborcza, na 
wniosek zarządu gminy, tworzy obwody głosowan i a, ustala
jąc ich granice i numery, oraz wyznacza siedziby obwodo
wych komisj i wyborczych. 

2. Uchwałę terytorialnej komisj i wyborczej o utworze
niu obwodów głosowan ia podaje się do wiadomośc i wybor
ców przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 25 
dn iu przed dniem wyborów. 

Rozdział 5 

Spisy wyborców 

Art. 17. 1. Organ administracji właściwy dla ewiden
cj i ludnośc i sporządza spisy wyborców zameldowanych 
w gminie na pobyt stały. 

2. Wyborcę nigdzie nie zameldowanego wpisuje się do 
spisu właśc iwego dla miejsca aktualnego pobytu na jego 
w niosek, złożony do organu sporządzającego spis najpóźniej 
w 7 dniu przed dniem wyborów. 

3. Spisy wyborców sporządza się na podstawie ewiden
cji ludności według stanu na dzień sporządzen ia spisu . 

4. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imię, 

imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy. 

5. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach oddzielnie 
dla każdego obwodu głosowania . W wypadku obwodu gło
sowan ia utworzonego dla kilku okręgów wyborczych (art. 
15 ust. 2). spisy wyborców sporządza się odrębnie dla 
każdego okręgu wyborczego. Spis wyborców powinien 
być podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego 
sporządzenie oraz opatrzony pieczęcią organu, który go 
sporządził. 

Art. 18. Minister Spraw Wewnętrznych, po porozu
mieniu z Generalnym Komisarzem Wyborczym, ustala w dro
dze rozporządzenia wzór spisu wyborców oraz sposób spo
rządzania i aktualizowania spisów. 

Art. 19. Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów 
organ, o którym mowa wart. 17 ust. 1, wykłada spisy 
wyborców do publicznego wglądu w swojej siedzibie na 
okres 5 dni po 5 godzin dziennie w porze dogodnej dla 
w yborców, podając do wiadomości wyborców miejsce i go
dziny wyłożenia spisów. 

Art. 20. 1. W okresie wyłożenia spisów wyborców do 
publicznego wglądu każdy może wnieść do organu, który 
sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawid
łowości spisu. 

2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do proto-
kołu. 

4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który spo
rządzi/ spis wyborców: 

1) uzupełnia lub prostuje spis bądź 

2) skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, dorę
czając jej decyzję wraz z uzasadnieniem, bądź 

3) pozostawia reklamację bez uwzględnienia, doręczając 
reklamującemu decyzję wraz z uzasadnieniem. 

Art. 21. 1. Od decyzji , o których mowa wart. 20 ust. 
4 pkt 2 i 3, składający reklamację bądź osoba skreślona ze 
spisu może wnieść skargę do sądu rejonowego właściwego 
ze względu na miejsce sporządzenia spisu. Do skargi należy 
dołączyć zaska rżoną decyzję . 

2. Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieproceso
w ym w składzie jednego sędziego oraz dwóch ławników 
w terminie 3 dn i od daty wn iesienia skargi . Postanowienie 
sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, 
który sporządził spis wyborców. Od postanowienia sądu nie 
przysługują środk i odwoławcze. 

Art. 22. Po jednym egzemplarzu SplSOW wyborców 
przesyła się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów 
przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wybor
czych. 

Rozdział 6 

Komisarze wyborczy i komisje wyborcze 

Art. 23. Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się: 

1) Generalnego Komisarza Wyborczego, 

2) wojewódzkich komisarzy wyborczych, 

3) terytorialne (gminne, miejskie) komisje wyborcze, 

4) obwodowe komisje wyborcze. 

Art. 24. 1. Do zadań Generalnego Komisarza Wybor
czego należy: 

1) sprawowan ie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wy
borczego, 

2) powoływanie wojewódzkich komisarzy wyborczych, 

3) rozpatrywanie skarg na działalność wojewódzkich ko 
misarzy wyborczych, 

4) podanie do wiadomości publicznej zbiorczych wyników 
wyborów do rad, 

5) przekazanie Radzie Ministrów informacji o przebiegu 
i wynikach wyborów, 

6) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepi
sami niniejszej ustawy. 

2. Realizując zadania określone w ust. 1 pkt 1, General
ny Kom isarz Wyborczy udziela wojewódzkim komisarzom 
wyborczym i komisjom wyborczym wiążących wytycznych 
i wyjaśnień . 

Art. 25. 1. Wojewódzki komisarz wyborczy jest peł-
3. Reklamację rozpatruje się w ciągu 3 dni od daty jej nomocnikiem Generalnego Komisarza Wyborczego wyzna -

wniesienia. czonym dla obszaru województwa. 
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2. Do zadań wojewódzkich komisarzy wyborczych należy : 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
prawa wyborczego przez terytorialne i obwodowe komi
sje wyborcze, 

2) zapewnienie we współdziałaniu z wojewodą organizacj i 
wyborów na obszarze województwa, 

3) tworzenie okręgów wyborczych, 

4) powoływanie terytorialnych komisji wyborczych, 

5) rozpatrywanie skarg na działalność terytorialnych komi
sji wyborczych, 

6) udzielanie w miarę potrzeby terytorialnym i obwodo
wym komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień, 

7) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich 
obwodowym komisjom wyborczym, 

8) ustalenie zbiorczych wyników wyborów przeprowadzo
nych na obszarze województwa i zarządzenie ich ogło
szenia w trybie określonym niniejszą ustawą, 

9) przesłanie sprawozdania z przebiegu wyborów na ob
szarze województwa, wraz z ich wynikami, General
nemu Komisarzowi Wyborczemu, 

10) wykonywanie innych czynności wynikających z przepi
sów niniejszej ustawy. 

Art. 26. Do zadań terytorialnych komisji wyborczych 
należy : 

1) tworzenie obwodów głosowania, 

2) powoływanie obwodowych komisji wyborczych, 

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze 
i udzielanie im w miarę potrzeby wytycznych i wyjaś 

nień, 

4) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komi
sji wyborczych, 

5) rejestrowanie kandydatów lub list kandydatów na rad
nych, 

6) zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa wart. 
44 ust. 3 lub wart. 52 ust. 3, oraz dostarczenie tych 
obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym, 

7) wydawanie zaświadczeń pełnomocnikom list kandyda
tów oraz mężom zaufan'ia, 

8) ustalenie wyników wyborów do rady i zarządzenie ich 
ogłoszenia w trybie określonym niniejszą ustawą, 

9) przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów 
wraz z załącznikami wojewódzkiemu komisarzowi wy
borczemu, 

10) wykonywanie innych czynności wynikających z przepi
sów niniejszej ustawy. 

Art. 27. Do zadań obwodowych komisji wyborczych 
należy : 

1) podanie do wiadomości wyborców informacji o listach 
kandydatów i danych o kandydatach przez rozplakato
wanie obwieszczeń na obszarze obwodu głosowania, 

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 

3) czuwanie w dn iu wyborów nad przestrzeganiem przepi
sów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, 

4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie 
ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protoko
łów głosowania do właściwej terytorialnej komisji wy
borczej . 

Art. 28. Generalnego Komisarza Wyborczego powo
łuje Prezes Rady Min istrów w terminie trzech dni od za
rządzenia wyborów. 

Art. 29. 1. Generalny Komisarz Wyborczy wykonuje 
swoje zadania wespół z Kolegium jako organem opiniodaw
czym. 

2. W skład Kolegium, oprócz Generalnego Komisarza 
Wyborczego jako przewodniczącego, wchodzi 3 sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego wyznaczonych przez prezesa 
Trybunału oraz 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyj 
nego wyznaczonych przez prezesa tego Sądu. 

3. Stanowisko Kolegium w sprawach, o których mowa 
wart. 24 ust. 1 pkt 3, ma charakter rozstrzygający . 

4. Obsługę organizacyjno-administracyjną Generalne
go Komisarza Wyborczego zapewnia Urząd Rady Ministrów. 

Art. 30. Wojewódzkich komisarzy wyborczych powo
łuje Generalny Komisarz Wyborczy najpóźniej w 55 dniu 
przed dniem wyborów. 

Art. 31. 1. W skład terytorialnej komisji wyborczej 
wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, se
kretarz i członkowie w liczbie od 6 do 14. 

2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą: 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz 
od 4 do 8 członków. 

Art. 32. Terytorialne komisje wyborcze powołuje wo
jewódzki komisarz wyborczy na wniosek właściwego za
rządu gminy (miasta) najpóźniej w 45 dniu przed dniem 
wyborów. 

Art. 33. Obwodowe komisje wyborcze powoływane 
są przez właściwe ter\'torialne komisje wyborcze najpóźniej 
w 35 dniu prz9d d~:~m wyborów. 

Art. 34. 1. W skład komisji wyborczych mogą wcho
dzić tylko wyborcy zamieszkali na obszarze działania danej 
rady. 

2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci 
członkostwo komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej 
kandydatury na radnego. 

3. Generalny Komisarz Wyborczy i komisarze wojewó
dzcy nie mogą kandydować na radnych. 

Art. 35. 1. Osoby wchodzące w skład komisji wybor
czych pełnią swoje funkcje honorowo. Przysługują im diety 
i zwrot kosztów podróży na zasadach i w wysokości ustalo
nych przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych na 
czas pełnienia obow'iązków mogą otrzymać urlop bezpłatny 
w zatrudniających ich zakładach pracy; w takim wypadku 
przysługuje im zryczałtowana rekompensata za utracone 
zarobki na zasadach i w wysokości ustalonych przez Radę 
Ministrów. 
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3. Zasady i wysokość wynagrodzenia wojewódzkich 
komisarzy wyborczych określa Prezes Rady Ministrów. 

Art. 36. Generalny Komisarz Wyborczy, wojewódzcy 
komisarze wyborczy oraz osoby wchodzące w skład komisji 
wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych. 

Art. 37. Właściwe organy administracji zapewniają 

wojewódzkim komisarzom wyborczym oraz terytorialnym 
i obwodowym komisjom wyborczym lokale, środki technicz
ne i organizacyjne niezbędne dla sprawnego przeprowadze
nia wyborów. 

Art. 38. 1. Prezes Rady Ministrów określa tryb działa
nia Generalnego Komisarza Wyborczego i wojewódzkich 
komisarzy wyborczych. 

2. Generalny Komisarz Wyborczy ustala regulaminy te
rytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, określając 
w nich w szczególności tryb pracy komisji oraz sposób 
sprawowania nadzoru nad pracą obwodowych komisji wy
borczych. 

3. Generalny Komisarz Wyborczy ustala : 

1) wzory pieczęci komisji wyborczych, 

2) wzory protokołów rejestracji kandydatów i list kan
dydatów na radnych, 

3) wzory zaświadczeń dla mężów zaufania i pełnomoc
ników list kandydatów, 

4) wzory kart do głosowania, 

5) wzory protokołów głosowania protokołów ustalc;f1ia 
· wyników wyborów, 

6) wzory zaświadczeń o wyborze. 

Art. 39. 1. Pełnomocnictwa Generalnego Komisarza 
Wyborczego wygasają z mocy prawa na 6 miesięcy przed 
upływem kadencji rad wybranych w wyborach przez niego 
przeprowadzonych. 

2. Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze rozwią
zuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności . 

· 3 .. . Pełnomocnictwa wojewódzkiego komisarza wybor
czeg,o' wygasają po rozwiązaniu terytorialnych i obwodo
wych komisji wyborczych na terenie województwa . 

Rozdział 7 
· . , 
Zgł"aszanie kandydatów na radnych w okręgach 

jednomandatowych 

Art. 40. 1. Kandydatów na radnych w okręgach jed
nomandatowych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, 
zgła~z.fI , się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej 
najp'ó~nięj w 30 dniu przed dniem wyborów. 

· 2. :Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego 
nazwi~ko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania, wskazu
jąc r jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje 
zgłoszen ie kandydata. 

,3, Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć 
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowan ie. 

4. W oświadczeniu, o którym mowa ·w ust. 3, kandy
dat na radnego może wnosić o oznaczen ie jego kandyda
tury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy 
partii bądź ugrupowania politycznego, komitetu obywa
telskiego albo innej organizacji popierającej jego kandyda 
turę · 

5. Kandydować można tylko w jednym okręgu wybor
czym. 

Art. 41. 1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno 
być podpisane przez co najmniej 15 wyborców zamiesz
kałych w danym okręgu wyborczym. 

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na rad
nego, obok podpisu, podaje czytelnie swoje imię, nazwisko 
i adres zamieszkania. 

3. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, są pierwsi trzej wyborcy, 
którzy podpisali zgłoszenie kandydata na radnego. 

Art. 42. 1. Właściwa terytorialna komisja wyborcza 
niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym 
kandydaturę na radnego, zgłoszoną zgodnie z przepisami 
niniejszej ustawy, sporządzając protokół rejestracji zgłosze
nia, i zawiadamia o tym zgłaszających . 

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie 
dadzą się usunąć, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia, 
powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających . 

3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, komi
sja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 
3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, 
komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata. 

4. Decyzję stwierdzającą nieważność zgłoszenia kan
dydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni do woje
wódzkiego komisarza wyborczego. Decyzja podjęta w wyni
ku rozpatrzenia skargi jest ostateczna. 

Art. 43. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłosze
nia kandydatów nie zostaną zgłoszone w danym okręgu 
wyborczym co najmniej dwie kandydatury, właściwa komisja 
terytorialna wzywa wyborców, przez rozplakatowanie ob
wieszczeń, do zgłoszenia dodatkowych kandydatów. W ta
kim wypadku termin zgłaszania i rejestrowania kandydatów 
ulega przedłużeniu o 5 dni . 

Art . 44. 1. Po zarejestrowaniu kandydatur terytorialna 
komisja wyborcza ustala w porządku alfabetycznym rejestr 
kandydatów dla każdego okręgu wyborczego. 

2. Po ustaleniu rejestru kandydatów terytorialna komi
sja wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczeń zawiera
jących dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznacze 
niami, o których mowa wart. 40 ust. 4. 

3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny 
być rozesłane w dostatecznej ilości do obwodowych kom isji 
wyborczych z poleceniem rozplakatowania w danym okręgu 
wyborczym najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. 
Równocześnie po jednym egzemplarzu obwieszczeń przesy
ła się do wojewódzkiego urzędu statystycznego. 

Art. 45. 1. Właściwa terytorialna komisja wyborcza 
skreśla z rejestru nazwisko kandydata na radnego, który 
zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na 
kandydowanie. 

2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja niezwłocz
nie zawiadamia wyborców. 
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Art. 46. 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swoje
go męża zaufania uprawnionego do rezprezentowania go wobec 
komisji wyborczych i wojewódzkiego komisarza wyborczego. 

2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata 
w szczególności w czasie głosowania, przy obliczaniu gło
sów i przy ustalaniu wyników wyborów przez obwodową 
i terytorialną komisję wyborczą. 

3. Przewodniczący terytorialnej komisji wyborczej wy
daje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do 
obecności w lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie 
wykonywania przez nią czynności. 

Rozdział 8 

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w okręgach 
wielomandatowych 

Art. 47. 1. Listy kandydatów na radnych w okręgach 
wielomandatowych, odrębnie dla każdego okręgu wybor
czego, zgłasza się do terytorialnej komisji wyborczej najpóź
niej w 30 dniu przed dniem wyborów, ze wskazaniem okręgu, 
do którego następuje zgłoszenie danej listy. 

2. Liczba kandydatów zgłoszonych na liście nie może 
przewyższać liczby radnych wybieranych w danym okręgu 
wyborczym. 

3. Na liście kandydatów należy podać nazwisko, imię, wiek, 
zawód i miejsce zamieszkania każdego kandydata. Nazwiska 
kandydatów umieszczane są na liście w kolejności alfabetycznej 
lub w innej kolejności, ustalonej przez zgłaszających. 

4. Do każdego zgłoszenia listy należy dołączyć pisemne 
oświadczenia kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie. 

5. Kandydować można tylko w jednym okręgu wybor
czym i tylko z jednej listy kandydatów. 

Art. 48. 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych 
powinno być podpisane przez co najmniej 150 wyborców 
zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. 

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie listy kandydatów na 
radnych, obok podpisu, podaje czytelnie swoje imię, nazwis
ko i adres zamieszkania. 

3. Uprawnionym do składania oświadczeń w sprawie 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest pełnomocnik listy 
wskazany w pisemnym oświadczeniu pierwszych trzech 
wyborców, którzy podpisali zgłoszenie listy kandydatów. 

Art. 49. Pełnomocnik listy może wnosić o oznaczenie 
listy, a w ramach listy także poszczególnych kandydatów, 
nazwą lub skrótem nazwy partii bądź ugrupowania politycz
nego, komitetu obywatelskiego albo innej organizacji popie
rającej daną listę lub kandydaturę. Wniosek składa się na 
piśmie przed upływem terminu dla zgłaszania list kandydatów. 

Art. 50. 1. Właściwa terytorialna komisja wyborcza 
niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym 
listę kandydatów na radnych zgłoszoną zgodnie z przepisami 
niniejszej ustawy, sporządzając protokół rejestracji zgłosze
nia, i zawiadamia o tym pełnomocnika listy. 

2. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady dotyczące całej 
listy, które nie dadzą się usunąć, komisja stwierdza nieważ
ność zgłoszenia, powiadamiająco tym niezwłocznie pełno
mocnika listy. 
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3. Jeżeli zgłoszenie listy wykazuje inne wady, komisja 
wzywa niezwłocznie pełnomocnika listy do ich. usunięcia 
w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie 
usunięte, komisja wyborcza stwierdza nieważność zgłosze
nialisty w całości lub co do poszczególnych kandydatów. 
W razie stwierdzenia nieważności zgłoszenia tylko co do 
niektórych kandydatów, listę rejestruje się w zakresie nie 
dotkniętym nieważnością. 

4. Decyzję stwierdzającą nieważność zgłoszenia listy 
kandydatów pełnomocnik listy może zaskarżyć w ciągu 
dwóch dni do wojewódzkiego komisarza wyborczego. De
cyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna. 

Art. 51. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłasza
nia list kandydatów nie zostaną zgłoszone w danym okręgu 
wyborczym co najmniej dwie listy kandydatów, właściwa 
terytorialna komisja wyborcza wzywa wyborców, przez'roz
plakatowanie obwieszczeń, do zgłoszenia dodatkowych list 
kandydatów. W takim wypadku termin zgłoszenia i zarejest
rowania list kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni. 

Art. 52. 1. Po zarejestrowaniu list kandydatów na ra
dnych terytorialna komisja wyborcza w obrębie każdego 

okręgu wyborczego oznacza je numerami w kolejności 
zgłoszenia . 

2. Terytorialna komisja wyborcza zarządza wydrukowanie 
obwieszczeń zawierających informacje o zarejestrowanych lis
tach kandydatów oraz dane o kandydatach. W wypadkach 'gdy 
listy kandydatów lub poszczególne kandydatury zostały ozna
czone w sposób, o którym mowa wart. 49, obwi,e~,zenia 
powinny zawierać również informacje o tych oznaczeniach. 

3. Obwieszczenia" o których mowa w ust. 2, ppwinny 
być rozesłane do obwodowych komisji wyborczych z pole
ceniem rozplakatowania w danym okręgu wyborc~'łm ' naj
później w 15 dniu przed dniem wyborów. Równocześnie po 
jednym egzemplarzu obwieszczeń przesyła się do wojew6dz
kiego urzędu statystycznego. 

Art. 53. 1. Właściwa terytorialna komisja wyborcza 
skreśla z zarejestrowanej listy nazwisko kandydata; który 
zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na 
kandydowanie. ' 

2. O decyzjach, o których mowa w ust. l : ,R,(I))"nisja 
niezwłocznie powiadamia wyborców i pełnomocniką lility. 

,~ . ",i ~ 

Art. 54. 1. Pełnomocnicy list mogą wyzn~illV€" do 
obwodowych komisji wyborczych mężów zaufania. Mąż 
zaufania reprezentuje interesy listy w szczególnośc(W' czasie 
głosowania i przy obliczaniu głosów przez obwodo~ą"korńi-
sję wyborczą· 'I " I 

2. Przewodniczący terytorialnej komisji wyborczej wy
daje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do 
obecności w lokalu obwodowej komisji wyborczej w cza~ie 
wykonywania przez nią czynności. . ,~.".", 

Rozdział 9 

Kampania wyborcza 
, " .l • ł ... 

"" -.' ,. , ). ~ , 

Art. 55. 1. Zgromadzenia zwoływane w raniaCh '~a1h
panii wyborczej nie podlegają przepisom ustawy tdnia"29 
marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 20" ppZ. 89, 
z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1982 r. Nr 14, poz. 113, z .19ą,5;f. Nr 
36, poz. 167 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 104 i Nr 29, poz. ,154). 

, : , )1 

2. W dniu głosowania zwoływanie zgromadzeń, ~g~'1j~o
wanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, 
rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposól:{agnacji 
na rzecz kandydatów lub list kandydatów, jest zakazane! " 
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3. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym są 

zabronione. 

Art. 56. 1. Wszelkie plakaty, napisy lub ulotki wybor
cze zawierające wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą, 
bądź stwierdzenie, przez kogo są rozplakatowane, podlegają 
ochronie prawa. 

2. Do plakatów wyborczych nie mają zastosowania 
przepisy art. 63a Kodeksu wykroczeń . 

3. Zabrania się rozlepiania plakatów wyborczych na 
zewnątrz i wewnątrz budynków administracji państwowej 
oraz sądów, a także na znakach drogowych. 

Art. 57. 1. W wypadku gdy plakaty, napisy, ulotki 
wyborcze albo inne formy propagandy i agitacji wyborczej 
zawierają dane i informacje nieprawdziwe bądź nieścisłe, 
każdy zainteresowany ma prawo wnieść do sądu rejono
wego wniosek o orzeczenie konfiskaty takich materiałów 
lub o wydanie zakazu publikowania takich danych i infor
macji bądź innego odpowiedniego zarządzenia tymczaso
wego. 

2. Sąd rejonowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa 
w ust. 1 ,'W ciągu 24 godzin w postępowaniu nieproceso
wym w składzie jednego sędziego. Postanowienie koń
czące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza 
osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, właś
ciwemu wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu i oso
bie lub organizacji zobowiązanej do wykonania postano
wienia sądu . Na postanowienie sądu rejonowego służy 
w terminie 24 godzin zażalenie do sądu wojewódzkiego 
zoppwiązanego do jego rozpatrzenia w ciągu 24 godzin. 
Prawomocne postanowienie sądu podlega natychmias
towewu wykonaniu. 

Art. 58. 1. Niezależnie od przepisów art. 31-33 usta
wyz dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, 
poz. 24, z 1988 r. Nr 41 poz. 324 i z 1989 r. Nr 34, poz. 187), 
wia·dori16ści nieprawdziwe lub oczywiście nieścisłe, odno
szące się do wyborów i związane z kampanią wyborczą, 
poc;lanę, w prasie oraz w wydawnictwach nieperiodycznych, 
wYn;1ar;JC!ją niezwłocznie sprostowania, a termin do publikacji 
sprosto~ania wynosi 48 godzin. 

2. W wypadku odmowy sprostowania zainteresowane
mU. przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
odpowieClniego zarządzenia do sądu rejonowego, który obo
wiązany jest sprawę rozpoznać w postępowaniu nieproceso
wym w ciągu 24 godzin w składzie jednego sędziego. 
Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd nie
zwłooznie doręcza zainteresowanemu, który wystąpił z wnio
skiem: ~oraz zobowiązanemu do publikacji sprostowania. Na 
postan'bwienie sądu rejonowego służy w terminie 24 godzin 
zażalenie do sądu wojewódzkiego, który rozpoznaje zażale
nie"·w ciągu 24 godzin. Prawomocne postanowienie sądu 
podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. W odniesieniu do sprostowań wiadomości opub
likowan,ych w innych wydawnictwach niż dzienniki sąd 
wska~uje dziennik, w którym sprostowanie ma być zamiesz
czone, na koszt zobowiązanego, w terminie nie przekraczają-
cym 48 godzin . • 

• 4. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania 
przez zobowiązanego lub wskazanego w postanowieniu 
sądu, na wniosek uprawnionego, sąd zarządza opublikowa
nie sprostowania w trybie egzekucyjnym w terminie wy
znaczonym w postanowieniu sądu. 

Art. 59. Wykonanie uprawnień wynikających z ni
niejszej ustawy nie ogranicza możliwości dochodzenia 
przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane upraw
nień w oparciu o przepisy innych ustaw - a w szczegól
ności Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa 
prasowego - wobec osób, których działania w toku 
kampanii wyborczej naruszyły cudze dobra osobiste lub 
majątkowe. 

Art. 60. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej 
na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających 
ich normalne funkcjonowanie. 

Art. 61. 1. Generalny Komisarz Wyborczy w porozu
mieniu z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Radia i Tele
wizji "Polskie Radio i Telewizja" określi zasady, na których 
partie lub ugrupowania polityczne, komitety obywatelskie 
bądź inne organizacje lub instytucje popierające zgłoszonych 
kandydatów mają bezpłatny dostęp do państwowego radia 
i telewizji. 

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, Generalny 
Komisarz Wyborczy podaje do wiadomości publicznej i ogła
sza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" najpóźniej w 50 dniu przed dniem wybo
rów. 

3. Informacje, komunikaty, apele i hasła ogłasza

ne w prasie (drukowanej lub w radiu bądź w telewizji) 
na koszt kandydata albo partii bądź ugrupowań politycz
nych, komitetów obywatelskich bądź innych organizacji 
popierających kandydatów, muszą zawierać wskazanie, 
przez kogo są opłacane, i spełniać wymagania przewidziane 
wart. 56 ust. 1. 

Art. 62. 1. Finansowanie kampanii wyborczej jest ja
wne. 

2. Kandydaci albo partie lub ugrupowania polityczne, 
komitety obywatelskie bądź inne organizacje popierające 
zgłoszonych kandydatów w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wyborów przedkładają wojewódzkiemu komisarzowi wybor
czemu sprawozdanie finansowe, zawierające informacje 
o poniesionych kosztach związanych z prowadzeniem kam
panii wyborczej oraz źródłach pozyskanych funduszy na 
prowadzenie kampanii wyborczej. 

3. Partie polityczne lub inne organizacje popierające 
kandydatów bądź listy kandydatów na obszarze dwóch lub 
więcej województw składają w ciągu trzech miesięcy od dnia 
wyborów zbiorcze sprawozdania, o których mowa w ust. 2, 
Generalnemu Komisarzowi Wyborczemu. 

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 ust. 3, 
udostępniane są do publicznego wglądu. 
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Rozdział 10 

Karty do głosowania 

Art. 63. Na karcie do głosowania w okręgu jednoman
datowym umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska 
i imiona kandydatów na radnych, zarejestrowanych w danym 
okręgu wyborczym, wraz z ewentualnymi oznaczeniami 
kandydatów w sposób określony wart. 40 ust. 4. 

Art. 64. Na karcie do głosowania w okręgu .wieloman
datowym umieszcza się wszystkie listy kandydatów na radnych, 
zarejestrowane w danym okręgu wyborczym, wym ieniając 

nazwiska i imiona kandydatów każdej z list w kolejności ich 
zamieszczenia na liście, wraz z ewentualnymi oznaczeniami list 
i poszczególnych kandydatów w sposób określony wart. 49. 

Art. 65. Na karcie do głosowania powinna być zamie
szczona zwięzła informacja o sposobie głosowania i skutkach 
wadliwego wypełnienia karty. 

Art. 66. 1. Wydrukowanie kart do głosowania zarzą
dza wojewódzki komisarz wyborczy na podstawie informacji 
przekazanych przez właściwe terytorialne komisje wyborcze. 

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po 
jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek powinny być 
jednakowe dla wszystkich kandydatów. 

Art. 67. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią 
właściwej terytorialnej komisji wyborczej . 

Rozdział 11 

Głosowanie 

Art. 68. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodo
wej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, 
bez przerwy między godziną 800 a 2000

. 

2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja 
wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu 
znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna ilość kart do 
głosowania, jak również czy w lokalu wyborczym znajdują 
się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające taj 
ność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę 
wyborczą pieczęcią komisji. 

3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głoso
wania urny otwierać nie wolno. 

Art. 69. 1. Od chwil i rozpoczęcia głosowania do 
chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być 
obecni : przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub 
jego zal)tępca oraz co najmniej dwóch członków komisji. 

2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustale
nia wyników głosowania w lokalu wyborczym mogą być 
obecni mężowie zaufania i pełnomocnicy list. 

Art. 70. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wy
borczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowa
nia oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym 
celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe . 

2. W razie konieczności przewodniczący obwodowej 
komisji wyborczej, po porozumieniu z terytorialną komisją 
wyborczą, może zażądać od odpowiednich organów państ
wowych przydzielenia straży . 

Art. 71. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wy
borca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobis
ty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy. 

2. Komisja sprawdza, czy dana osoba jest objęta spisem 
wyborców. 

3. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu 
uznanego przez komisję za wystarczający do stwierdzenia 
jego tożsamości, może powołać się na świadectwo dwóch 
wiarygodnych osób, znanych komisji. Decyzja komisji 
w sprawie stwierdzenia tożsamości jest ostateczna. 

4. Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zo
stanie dopisany do spisu w dniu wyborów i dopuszczony do 
głosowania, jeżeli z zapisu w jego dowodzie osobistym 
wynika, że. jest zameldowany na pobyt stały w danym 
obwodzie głosowania. 

5. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgod
nie z ust. 4 otrzymuje od komisji kartę do głosowania. Celem 
zapobieżenia wielokrotnemu głosowaniu komisja, wydając 
wyborcy kartę do głosowania, stawia znak przy jego nazwis
ku w spisie wyborców. 

Art. 72. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wybor
ca udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność 

głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 

2. W obwodach głosowania utworzonych dla okręgów 
jednomandatowych wyborca stawia znak "x" w kratce z 
prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głos·uje. 

3. W obwodach utworzonych dla okręgów wieloman
datowych wyborca głosuje na określoną listę kandydatów, 
stawiając znak "x" w kratce z prawej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów tej listy, przez co wskazuje jego 
pierwszeństwo do otrzymania mandatu. 

4. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności 
komisji wrzuca do urny kartę do głosowania, złożoną w ten 
sposób, aby strona zadrukowana nie była widoczna . 

Art. 73. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy 
głosowaniu z pomocy innych osób, z wyłączeniem członków 
komisji, pełnomocników list i mężów zaufania. 

Art. 74. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby 
wskutek nadzwyczajnych wydarzeń czynności V\fy'borcze 
były na czas przejściowy uniemożliwione, obwodQwa .komi
sja wyborcza może przedłużyć je lub odroczyć ,do "d!lia 
następnego , Zarządzenie takie powinno być natyohmiast 
przesłane do wiadomości właściwej terytorialnej kąmisji 

wyborczej oraz podane do wiadomości publicznej w sPQ$ób 
przyjęty w danej miejscowości. 

2. W razie przerwania głosowania komisja pieezętuje 
urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu. Po 
podjęciu głosowania komisja stwierdza protokolarnie, 'czy 
pieczęcie nie zostały naruszone. 
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Art. 75 . 1. O godzinie 2000 przewodniczący zarządza 

zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować 
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 2000

. 

2. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcze
śniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy 
objęci spisem wyborców wzięli udział w głosowaniu . 

Rozdział 12 

Ustalanie wyników głosowania w obwodzie 
utworzonym dla jednomandatowego okręgu 

wyborczego 

Art. 76. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania ob
wodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania wob
wodzie. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być 
obecni mężowie zaufania. 

Art. 77. 1. Komisja ustala na podstawie spisu liczbę 
wyborców, którym wydano karty do głosowan ia. 

2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę 
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty 
do głosowania , ustalając w ten sposób liczbę oddanych 
głosów. 

3. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej 
części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników 
głosowania. 

4. Gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby 
osób, którym wydano karty do głosowania, komisja poda 
w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

Art. 78. 1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie 
do głosowania umieszczono znak " x" przy więcej niż jednym 
nazwisku kandydata . 

2. Nieważne są również karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone lub nie opatrzone pieczęcią terytorialnej 
komisji wyborczej . 

3. Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił 
znaku "x" przy nazwisku żadnego kandydata lub wypełnił 
kartę w sposób niezgodny z art. 72 ust. 2, jego głos uznaje się 
za ważny bez dokonan ia wyboru . 

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych 
nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za 
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu. 

Art. 79. 1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych ob
wodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania gło
sów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

2. W wypadku gdy obwód głosowania obejmuje więcej 
niż jeden okręg wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, 
jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. 

Art. 80. 1. Obwodowa kom isja wyborcza sporządza 
w dwóch egzemplarzach protokół głosowania. W wypadku 
gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg 
wyborczy, komisja sporządza protokoły oddzielnie dla każ
dego okręgu . 

2. W protokole należy wymienić liczbę : 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów (art. 77 ust. 2). 

3) głosów nieważnych , 

4) głosów ważnych, 

5) głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

6) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów. 

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zako
ńczenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane 
decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane 
z przebiegiem głosowania . 

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące 

w skład obwodowej komisji wyborczej, obecne przy jego 
sporządzaniu . Protokół opatruje się pieczęcią komisji. 

5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do 
protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych 
zarzutów. 

6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa 
komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości 
publicznej. 

Art. 81. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wy
borczej przysyła niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie 
jeden egzemplarz każdego protokołu głosowania do teryto
rialnej komisji wyborczej . 

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów 

ustala Generalny Komisarz Wyborczy. 

Art. 82. Po dokonaniu czynności wymienionej wart. 
81 ust. 1 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 
przesyła niezwłocznie odpowiedniemu zarządowi gminy do
kumenty z głosowania: oddane karty do głosowania, spisy 
wyborców i drugi egzemplarz protokołu głosowania . 

Rozdział 13 

Ustalanie wyników głosowania w obwodach utwo
rzonych dla okręgu wielomandatowego 

Art. 83. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania 
obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania 
w obwodzie. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą 
być obecni mężowie zaufania i pełnomocnicy list kan
dydatów. 

Art. 84. Do ustalenia liczby głosów oddanych w ob
wodzie stosuje się art. 77 . 

Art. 85. 1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie 
do głosowania umieszczono znak "x" przy więcej niż jednym 
nazwisku kandydata z danej listy lub z różnych list kan
dydatów. 

2. Nieważne są również karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone lub nie opatrzone pieczęcią terytorialnej 
komisji wyborczej . 
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3. Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieś
cił znaku "x" przy nazwisku żadnego kandydata lub 
wypełnił kartę w sposób niezgodny z przepisem art. 72 ust. 
3, jego głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru. 

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych 
nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za 
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu . 

Art. 86. Po ustaleniu liczby ważnych głosów obwodo
wa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów 
oddanych na kandydatów z poszczególnych list. 

Art. 87. 1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza 
w dwóch egzemplarzach protokół głosowania. 

2. W protokole należy wymienić liczbę : 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów (art. 77 ust. 2). 

3) głosów nieważnych, 

4) głosów ważnych, 

5) głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

6) głosów oddanych na każdą z list (łączna liczba głosów 
oddanych na kandydatów danej listy). 

7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów każdej z list. 

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zako
ńczenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane 
decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane 

z przebiegiem głosowania . 

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące 
w skład obwodowej komisji wyborczej. obecne przy jego 
sporządzaniu . Protokół opatruje się pieczęcią komisji . 

5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do 
protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych 
zarzutów. 

6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa 
komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości 
publicznej. 

7. Art. 81 i art. 82 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 14 

Ustalanie wyników wyborów w okręgach 
jednomandatowych 

Art. 88. 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od 
obwodowych komisji wyborczych terytorialna komisja wy
borcza ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu 
wyborczego. 

2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni 
mężowie zaufania reprezentujący kandydatów. 

Art. 89. 1. Za wybranego w danym okręgu uznaje się 
kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych gło
sów. 

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało rów
ną liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, 
o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone 
przez przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej 
w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg 
losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów. 

Art. 90. 1. Po ustaleniu wyników wyborów terytorial
na komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach 
protokół wyników wyborów, zawierający, odrębnie dla każ
dego okręgu wyborczego, liczbę : 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów, 

3) głosów nieważnych, 

4) głosów ważnych, 

5) głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

6) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów 

oraz nazwiska i imiona wybranych radnych . 

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące 
w skład terytorialnej komisji wyborczej, obecne przy jego 
sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji . 

3. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do 
protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych 
zarzutów. 

Art. 91. Protokół, o którym mowa wart. 90, wraz 
z załącznikami oraz protokołami obwodowych komisji wybo
rczych, przewodniczący terytorialnej komisji wyborczej prze
syła niezwłocznie wojewódzkiemu komisarzowi wyborcze
mu. 

Art. 92. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wy
niku wyborów, terytorialna komisja wyborcza podaje do 
publicznej wiadomości, odrębnie dla każdego okręgu wybor
czego, liczbę: 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów, 

3) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów 

oraz nazwiska i imiona wybranych radnych. 

Ąrt. 93. Na podstawie protokołu wyników wyborów, 
terytorialna komisja wyborcza wydaje radnym zaświadczenia 
o wyborze. 

Art. 94. Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów 
wraz z załącznikami terytorialna komisja wyborcza przesyła 

wojewodzie, który przechowuje te materiały do czasu otrzymania 
dalszych zarządzeń Generalnego Komisarza Wyborczego. 

Rozdział 15 

Ustalanie wyników wyborów w okręgach 
wielomandatowych 

Art. 95. 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od 
obwodowych komisji wyborczych terytorialna komisja wy
borcza ustala wyniki głosowania w poszczególnych okrę
gach wyborczych. 
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2. Przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wy
borów mogą być obecni pełnomocnicy list kandydatów. 

Art. 96. 1. Po ustaleniu wyników głosowania wokrę
gu wyborczym terytorialna komisja wyborcza na odpowied
nim formularzu sporządza w dwóch egzemplarzach zesta
wienie liczb: 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów, 

3) głosów nieważnych, 

4) głosów ważnych, 

5) głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

6) głosów oddanych na każdą z list (łączna liczba głosów 

oddanych na kandydatów danej listy), 

7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów każdej z list. 

2. Zestawienie podpisują wszystkie osoby wchodzą
ce w skład terytorialnej komisji wyborczej, obecne prży 
jego sporządzaniu. Zestawienie opatruje s ię pieczęcią 

komisji. 

Art. 97. 1. Po sporządzeniu zestawienia, o którym 
mowa wart. 96, terytorialna komisja wyborcza dzieli w każ
dym okręgu wyborczym mandaty pomiędzy poszczególne 
listy w następujący sposób: 

1) liczby głosów ważnych, oddanych na poszczególne 
listy, dzieli się kolejno przez 1,4; 3; 5; 7 ... i dalej przez ciąg 
kolejnych liczb nieparzystych, aż do chwili, gdy z otrzy
manych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle 
kolejno największych liczb, ile jest mandatów w okręgu 
wyborczym do podziału, 

2) każdej liście kandydatów przyznaje się tyle mandatów 
radnych, ile spośród ustalonego w powyższy sposób 
szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno najwyższych. 

2. Jeżeli kilka list wykazuje ilorazy równe ostatniej 
z liczb uszeregowanych w wyżej podany sposób, a list jest 
więcej niż mandatów pozostałych do podziału, pierwszeńst
wo ma lista, która uzyskała najwięcej głosów, a gdy dwie lub 
więcej list ma równą liczbę głosów, o pierwszeństwie roz
strzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego 
terytorialnej komisji wyborczej w obecności członków komi
sji i pełnomocników list. Przebieg losowania uwzględnia się 
w protokole wyników wyborów. 

Art. 98. 1. Mandaty przypadające na daną listę otrzy
mują kandydaci z tej listy, którzy uzyskali kolejno największą 
liczbę głosów. 

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało rów
ną liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu 
z danej listy, o pierwszeństwie rozstrzyga kolejność umiesz
czenia na liście, chyba że kolejność na liście była ustalona 
w porządku alfabetycznym. Wtakim wypadku o pierwszeńst 

wie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewod
niczącego terytorialnej komisji wyborczej w obecności czło
nków komisji i pełnomocników list. Przebieg losowania 
uwzględnia się w protokole wyników wyborów. 

Art. 99. 1. Po ustaleniu wyników wyborów we wszy
stkich okręgach wyborczych do danej rady, terytorialna 
komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach proto
kół wyników wyborów. 

2. W protokole podaje się wyliczenie wyniku wyborów 
w każdym okręgu wyborczym (art. 97 ust. 1) , liczbę man
datów przypadających na każdą z list oraz nazwiska i imiona 
wybranych radnych ze wskazaniem listy, z której zostali 
wybrani. 

3. Do protokołu załącza się zestawienie, o którym mowa 
wart. 96 . 

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące 

w skład terytorialnej komisji wyborczej obecne przy jego 
sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji. 

5. Pełnomocnikom list przysługuje prawo wniesienia do 
protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych 
zarzutów. 

Art. 100. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu 

wyników wyborów terytorialna kom isja wyborcza podaje do 
publicznej wiadomości, odrębnie dla każdego okręgu wybor
czego, I czbę: 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów, 

3) głosów ważnie oddanych na poszczególne listy kan
dyda~ów, 

4) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów każdej l isty, 

5) mandatów, przypadającą na poszczególne listy kan
dydatów 

oraz nazwiska i imiona radnych wybranych z poszczególnych 
list kandydatów. 

Art. 101. Art. 91, 93 i 94 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 16 

Ogłoszenie wyników wyborów 

Art . 102. 1. Po otrzymaniu od terytorialnych komisji 
wyborczych protokołów z wyborów wojewódzki komisarz 
wyborczy podaje do wiadomości publicznej, w postaci 
obwieszczenia, wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad 
na obszarze województwa. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
zawierać zbiorcze informacje o wynikach głosowania na 
obszarze województwa, obejmujące liczby: 

1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów, 

3) głosów nieważnych, 

4) głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

5) głosów ważnych . 

3. Obwieszczenie zawiera również informacje podane 
według okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru po
szczególnych rad, obejmujące liczby: 
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1) osób uprawnionych do głosowania, 

2) oddanych głosów, 

3) głosów nieważnych, 

4) głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

5) głosów ważnych, 

6) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda
tów w okręgach jednomandatowych, 

7) głosów ważnie oddanych na poszczególne listy kan
dydatów (w okręgach wielomandatowych). 

8) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandyda-
tów każdej z list 

oraz nazwiska i imiona wybranych radnych; w okręgach 
wielomandatowych ze wskazaniem list z których zostali 
wybrani . 

4. Obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej 
przez rozplakatowanie w każdej gminie oraz za pośrednict

wem miejscowej prasy. 

5. Wojewódzki komisarz wyborczy zarządza ogłoszenie 
obwieszczenia o wynikach głosowania i wynikach wyborów 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

6. Wojewódzki komisarz wyborczy przesyła po jednym 
egzemplarzu każdego obwieszczenia Generalnemu Komisa
rzowi Wyborczemu oraz do wojewódzkiego urzędu statys
tycznego. 

Art. 103. Po dokonaniu czynności określonych wart. . 
102 wojewódzki komisarz wyborczy przesyła materiały z wy
borów do wojewody, który przechowuje te materiały do 

. czasu otrzymania dalszych zarządzeń Generalnego Komisa
rza Wyborczego. 

Art. 104. Generalny Komisarz Wyborczy podaje do 
wiadomości publicznej obwieszczenie zawierające informa
cje o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze 
całego kraju, podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo
wym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" . 

Art. 105. W ciągu 6 miesięcy od dnia wyborów Głów
ny Urząd Statystyczny opublikuje w formie określonej przez 
Generalnego Komisarza Wyborczego wyniki głosowania 

i wyniki wyborów do wszystkich rad. 

Rozdział 17 

Ważność wyborów 

Art. 106. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca 
może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 

dopuszczono się przestępstwa przeciwko wyborom albo naru
szenia przepisów niniejszej ustawy, a przestępstwo to lub 
naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów. 

2. Protest wnosi się na piśmie do właściwego sądu 
wojewódzkiego za pośrednictwem wojewódzkiego komisa
rza wyborczego. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego 
udokumentowania zarzutów, wojewódzki komisarz wybor
czy może wezwać osobę wnoszącą protest do uzupełnienia 
dokumentacji w ciągu 7 dni od wniesienia protestu. 

3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, sąd wojewódzki 
rozpatruje w składzie 3 sędziów na posiedzeniu jawnym z udzia
łem wojewódzkiego komisarza wyborczego i zainteresowanych. 

Art. 107. 1. Sąd wojewódzki unieważnia wybory 
w odpowiednim okręgu wyborczym w całości lub części , 

jeżeli w wyborach w tym okręgu dopuszczono się prze
stępstw przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów ni
niejszej ustawy, które wywarły istotny wpływ na wyn iki 
głosowania lub ich ustalenie. 

2. Unieważn i ając wybory, sąd wojewódzki określa 

w orzeczeniu, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy 
rozpocząć nowe postępowanie wyborcze. 

Art. 108. 1. W razie un ieważnienia wyborów woje
woda zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnien i a 

ponowne wybory w odpowiednim okręgu wyborczym przy 
uwzględnieniu treści orzeczenia, o którym mowa wart. 107, 
ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych . 

2. Ponowne wybory, w zakresie określonym orzecze 
niem sądu , przeprowadza się przy odpowiednim zastosowa
niu przepisów niniejszej ustawy. Kalendarz wyborczy może 

przewidywać krótsze terminy. 

3. Wybory ponowne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
przeprowadzają te same komisje wyborcze na podstaw ie 
tych samych spisów wyborców, chyba że podstawą uniewa, 
żnienia były zarzuty odnoszące się do komisji lub spisów. 
W tych wypadkach należy niezwłocznie powołać nowe 
komisje lub sporządzić nowe spisy. 

Rozdział 18 

Wygaśnięcie mandatu radnego 
i uzupełnienie składu rady 

Art. 109. 1. Wygaśn ięcie mandatu radnego następuje 
wskutek: 

1) śmierc i, 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) utraty prawa wybieralności, 

4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestęp 
stwo popełnione z chęci 'zysku lub innych niskich 
pobudek, 

5) zmian w podziale terytorialnym państwa, powoduj ącyc h 

wygaśnięcie mandatów stosownie do przepisów art. 
114. 

2. Wygaśn i ęc ie mandatów radnych następuje również, 
stosown ie do przepisów ustawy o samorządz ie terytorial
nym, w wypadku odwołania rady w drodze referend um lub 
rozwiązania rady uchwałą Sejmu. 

3. Wygaśn ięc ie mandatu radnego w przypadkach okre-
ślonych w ust. 1 pkt 1-4 stwierdza rada. ' 

Art. 110. W wypadku wygaśn ięcia mandatu radnego, 
wybranego w okręgu jednomandatowym, przeprowadza się 
w tym okręgu , w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez 
radę wygaśnięcia mandatu, wybor-y uzupełniające, chyba że 
do zakończenia kadencji rady zostało mniej niż 6 mies i ęcy. 
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Art. 111. 1. Wybory uzupełniające zarządza woje
woda. 

2. Wybory uzupełniające odbywają się przy odpowied
nim zastosowaniu przepisów niniejszej ustawy, z tym że : 

1) zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów ogłasza się 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

2) kalendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy. 

Art. 112. 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu radne
go wybranego w okręgu wielomandatowym rada, stwierdza
jąc wygaśnięcie mandatu radnego, podejmuje uchwałę 

o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie 
utracił prawa . wybieralności. Przy równej liczbie głosów 
decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście. 

2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadze
nia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno 
być zgłoszone radzie na piśmie w ciągu trzech dni od daty 
doręczenia zawiadomienia o przyznaniu mandatu. 

Art. 113. 1. W wypadkach określonych wart. 109 
ust. 2 Prezes Rady Ministrów zarządza , w okresie dwóch 
miesięcy, wybory przedterminowe do rady. Kadencja nowo 
wybranej rady upływa z dniem upływu kadencji rady. 

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się 
w okresie sześciu miesięcy przed upływem kadencji rady. 

Art. 114. 1. Zmiany w podziale terytorialnym państwa 
zachodzące w toku kadencji rad powodują następujące 

zmiany w ich składzie: 

1) jeżeli z jednej gminy utworzone zostały dwie lub więcej 
gmin albo gdy z części glT)iny tworzy się nową gminę, 
dotychczasowa rada z mocy prawa zostaje rozwiązana 
i przeprowadza się nowe wybory do rad gmin objętych 
tymi zmianami, 

2) jeżeli z gminy zostaje wyłączony obszar stanowiący 
okręg wyborczy dla wyboru rady tej gminy i włączony do 
sąsiedniej gminy, radny bądź radni wybrani w tym 
okręgu stają się radnymi rady gminy powiększonej, 

3) jeżeli gmina zostaje włączona do innej gminy, radni rady 
gminy zniesionej stają się radnymi rady gminy powięk
szonej, 

4) jeżeli ' z dwóch lub więcej gmin tworzy się nową gminę, 
radni rad gmin zniesionych stają się radnymi rady nowej 
gminy, 

5) je~eli . z gminy zostaje wyłączony obszar stanowiący 
część okręgu wyborczego dla wyboru rady tej gminy 
i włączony do sąsiedniej gminy, radni wybrani na tym 
terenie stają się członkami odpowiednich rad zależnie od 
,swojego miejsca zamieszkania. 

i. Nowe wybory radnych, o których mowa w ust. 1, . 
zarządza wojewoda, ustalając w miarę potrzeby liczby wybiera
nych radnych w nowo utworzonych okręgach wyborczych. 
Przy wprowadzaniu zmian w składzie rad na podstawie ust. 
1 mogą flastąpić odstępstwa od liczby radnych ustalonej dla 
odpowiednich rad w ustawie o samorządzie terytorialnym. 

Rozdział 19 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 115. 1. W wypadkach, w których w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy w dwóch jednostkach terytorial
nych stopnia podstawowego działa wspólna rada narodowa 
miasta i gminy, wybiera się wspólną radę gminy i miasta 
według zasad określonych wart. 8 ust.1 i w innych przepi
sach niniejszej ustawy odnoszących się do wyborów w jed
nomandatowych okręgach wyborczych. 

2. Dla przeprowadzenia wyborów, o których mowa 
w ust. 1, powołuje się wspólną terytorialną komisję wy
borczą· 

3. Liczbę radnych w radach, o których mowa w ust. 1, 
ustala się odpowiednio do łącznej liczby mieszkańców obu '
jednostek terytorialnych. 

Art. 116. W miastach podzielonych na dzielnice wybo
ry na podstawie niniejszej ustawy przeprowadza się tylko do 
rad miejskich, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisa
mi dzielnice w danym mieście stanowią samodzielne gminy. 
W takim wypadku rady gminy w dzielnicach wybiera się 
według zasad określonych wart. 8 ust. 2 i w innych 
przepisach niniejszej ustawy odnoszących się do wyborów 
w wielomandatowych okręgach wyborczych. 

Art. 117. 1. Jeśliprzyzastosowaniuzasadprzewidzia
nych wart. 11 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 dla ustalenia okręgów 
wyborczych zachodziłaby w uzasadnionych wypadkach ko
nieczność zwiększenia lub zmniejszenia liczby radnych wy
bieranych do poszczególnych rad, wojewódzki komisarz 
wyborczy' może w pierwszych wyborach do rad gmin zarzą
dzonych na podstawie niniejszej ustawy ustalić odmienną niż 
przewidziana w ustawię o samorządzie terytorialnym liczbę 
radnych wybieranych do danej rady. 

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, liczba 
radnych może być ustalona w granicach: 

1) od 12 do 16 radnych - dla gmin do 4.000 mieszkań
ców; 

2) od 16 do 20 radnych - dla gmin do 7.000 mieszkań
ców; 

3) od 18 do 24 radnych - dla gmin do 10.000 mieszkań
ców; 

4) od 20 do 26 radnych - dla gmin do 15.000 mieszkań
ców; 

5) od 22 do 28 radnych - dla gmin do 20.000 mieszkań
ców; 

6) od 26 do 32 radnych - dla gmin do 40.000 mieszkań
ców. 

Art. 118. 1. W pierwszych wyborach do rad gmin 
zarządzonych na podstawie niniejszej ustawy: 

1) uprawnienia zarządu gminy (miasta), o których mowa 
wart. 14 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 32, wypełniają 
właściwe prezydia rad narodowych stopnia podstawo
wego, 
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2) obowiązki zarządu gminy (miasta). o których mowa 
wart. 82, wypełniają odpowiednio prezydenci miast. 
naczelnicy gmin lub miast bądź naczelnicy miasta i gmi
ny, 

3) przez właściwe organy administracji, o których mowa 
wart. 17 i art. 37, rozumieć należy wojewodów oraz 
dotychczasowe terenowe organy administracji państ
wowej stopnia podstawowego. 

2. W odniesieniu do plakatów lub ulotek wyborczych, 
które spełniają warunki przewidziane wart. 56, nie mają 
zastosowania przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. 
o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, 
z 1983 r. Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1987 r. Nr 37, 
poz. 209 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i 186) . 

Art. 119. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest 
mowa o wojewodzie, przepisy te odnoszą się również do 
prezydenta miasta stołecznego Warszawy, miasta Krakowa 
i miasta Łodzi . 

Art. 120. 1. Koszty związane z wyborami pokrywane 
są z budżetu państwa , z tym' że nie dotyczy to kosztów 
związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez 
nich kampanią wyborczą . 

2. Wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i admini
stracyjne w sprawach wyborczych wolne są od opłat. 

Art. 121. 1. Kadencja rad narodowych wybranych 
dnia 1 S czerwca 1988 r. upływa z dniem 30 kwietnia 1990 r. 

2. Pierwsze wybory do rad gmin po wejściu w życie 
niniejszej ustawy powinny być zarządzone nie później niż 

w dniu upływu kadencji rad narodowych. 

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. 
- Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz.U . z 1988 r. 
Nr 7, poz. 55). 

Art. 123. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 marca 1990 r. 

w sprawie sposobu przejęcia praw i obowiązków majątkowych Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 
przez Skarb Państwa. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 
1989 r. o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywate
lskiej (Dz. U. Nr 64, poz. 388) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe Ochotniczej Rezer
wy Milicji Obywatelskiej, zwanej dalej "ORMO", a w szcze
gólności nieruchomości, składniki mienia ruchomego i środki 
pieniężne , podlegają ustaleniu i inwentaryzacji. 

§ 2. 1. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życ ie rozporządzenia, powoła Centralną Komisję do Spraw 
Przejęcia Praw i Obowiązków Majątkowych ORMO, zwaną 
dalej "Komisją Centralną", w skład której wejdą pracownicy 
Ministerstwa Finansów i funkcjonariusze Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w liczbach ustalonych przez tych 
ministrów. 

2. Wojewodowie w terminie określonym w ust. 1 
powołają wojewódzkie komisje likwidacyjne do ustalenia 
i dokonania inwentaryzacji praw i obowiązków majątkowych 
ORMO, zwane dalej "komisjami likwidacyjnymi", w skład 
których wejdą przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów 
izb skarbowych i szefów wojewÓdzkich urzędów spraw 
wewnętrznych w liczbach ustalonych przez te organy. 

3. Minister Finansów określi organizację oraz szczegó
łowy zakres zadań Komisj i Centralnej, a także zapewni 
obsługę techniczno-biurową i środki niezbędne do jej dzia
łania . 

4. Wojewodowie ustalą szczegółowy tryb dzi:~łania ko
misji likwidacyjnych na terenie właściwości swego dzi ałania 
oraz zapewnią obsługę techniczno-biurową tyc'l komisji 
i środki niezbędne do ich działania . 

§ 3. 1. Komisje likwidacyjne dokonają ustaienia I in
wentaryzacji praw i obowiązków majątkowych ORMO, po
równają wyniki inwentaryzacji z danymi ewidencyjnymi oraz 
dokonają zabezpieczenia ustalonych składników majątko
wych . W razie stwierdzenia braków lub nadwyżt~k skład

ników majątkowych , komisje likwidacyjne podejr'nr stosow
ne wyjaśnienia . 

2. Po zakończeniu prac, o których mowa w ust. 1, 
komisje likwidacyjne przygotują składniki najątkowe do 
przejęcia oraz wskażą jednostki budżetowe proponowane do 
przejęcia praw i obowiązków majątkowych ORMO. 

3. Członkowie komisji likwidacyjnych są uprawnieni do 
wstępu do lokali i pomieszczeń zajmowanych dotychczas 
przez ORMO, dokonywania kontroli i zabezpieczenia doku
mentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych 
ORMO oraz do żądania wyjaśnień od osób, w których 
dyspozycji pozostają te lokale, pomieszczenia i dokumenty. 
Uprawnienia te przysługują również członkom Komisji Cent-
ralnej . -

4. Komisje likwidacyjne, po wykonaniu całości prac 
określonych w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 kwietnia 
1990 r. przedstawią Komisji Centralnej sprawozdania, że swej 




