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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 listopada 2006 r.

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczàcych sposobu
ustalania wyników g∏osowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw,

Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników g∏osowania 
i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzàdzonych na dzieƒ 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 122 ust. 4, art. 123
ust. 2, art. 126 ust. 1 i 2, art. 151 ust. 2, art. 154 ust. 1 i 2,
art. 178 ust. 4, art. 180 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. —
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z póên. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy (Dz. U.
Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2
i art. 4 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.2))
Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. W za∏àczniku do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 18 paêdziernika 2006 r. w sprawie
wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych,
dotyczàcych sposobu ustalania wyników g∏osowania
i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dziel-

nic m.st. Warszawy oraz wyników g∏osowania i wyni-
ków wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarzàdzonych na dzieƒ 12 listopada 2006 r. (M. P.
Nr 74, poz. 738) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt VI.3 w cz´Êci dotyczàcej czynnoÊci gminnych
(miejskich) komisji wyborczych w lit. B „Przepro-
wadzenie i ustalenie wyników ponownego g∏oso-
wania w wyborach wójta” w czwartym akapicie na
koƒcu dodaje si´ zdania w brzmieniu:

„Komisja podaje do publicznej wiadomoÊci,
w drodze uchwa∏y, informacj´ o koniecznoÊci
i przyczynach przeprowadzenia ponownego g∏o-
sowania w dniu 10 grudnia 2006 r. wskazujàc na-
zwiska i imiona dwóch kandydatów, uczestniczà-
cych w tym g∏osowaniu. Wzór uchwa∏y gminnej
(miejskiej) komisji wyborczej stanowi za∏àcznik
nr 6 do wytycznych.”;

2) do wytycznych dodaje si´ za∏àcznik nr 6 w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszej uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.



Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 listopada 2006 r. (poz. 851)

WZÓR

Uchwa∏a

.......................... Komisji Wyborczej w .......................................
(nazwa) (miejscowoÊç)

z dnia .............................. 2006 r.

o przeprowadzeniu ponownego g∏osowania w wyborach

..........................................................................................
(wójta, burmistrza, prezydenta — nazwa gminy lub miasta)*)

w dniu 10 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-

strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.1)) ............................. Komisja Wyborcza
(nazwa)

w .................................... stwierdza, co nast´puje:
(miejscowoÊç)

§ 1

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. ˝aden z ........................... kandydatów nie zosta∏
(liczba)

wybrany na ........................................................................................, poniewa˝ nie otrzyma∏ wi´cej ni˝ po∏ow´
(wójta, burmistrza, prezydenta — nazwa gminy lub miasta)*)

wa˝nie oddanych g∏osów.

2. Kandydatami uprawnionymi do udzia∏u w ponownym g∏osowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. byli nast´pu-
jàcy kandydaci, którzy w pierwszym g∏osowaniu otrzymali najwi´kszà liczb´ g∏osów:

— ......................................................................... zg∏oszony przez .........................................................................

— ......................................................................... zg∏oszony przez .........................................................................

3. Ze wzgl´du na Êmierç/wycofanie zgody na kandydowanie/utrat´ prawa wybieralnoÊci*) przez kandydata 

.................................................................... kandydatem na jego miejsce jest:
(nazwisko i imi´)

— ......................................................................... zg∏oszony przez .........................................................................,
(nazwisko i imi´)

który w dniu 12 listopada 2006 r. otrzyma∏ kolejno najwi´kszà liczb´ wa˝nych g∏osów.
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———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.



4. W zwiàzku ze zmianà kandydata, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta ponowne g∏osowanie zostanie przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2006 r. 

Kandydatami na ....................................................... w ponownym g∏osowaniu sà:
(wójta, burmistrza, prezydenta)

1) ...............................................................................................
(nazwisko i imi´ — imiona)

zg∏oszony przez ...................................................................
(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

2) ...............................................................................................
(nazwisko i imi´ — imiona)

zg∏oszony przez ...................................................................
(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

5. G∏osowanie zostanie przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2006 r. w godzinach od 600 do 2000 w tych samych
lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§ 2

1. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia i podlega podaniu do wiadomoÊci wyborców przez rozplakato-
wanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwa∏y zapewni ..............................................................................................................
(wójt, burmistrz, prezydent – nazwa gminy lub miasta)*)

Przewodniczàcy

........................................... Komisji Wyborczej
(nazwa)

w ........................................................................
(miejscowoÊç)

(piecz´ç Komisji)

............................................................................
(imi´ i nazwisko)
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———————
*) Wpisaç odpowiednio.


