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UCHWAŁA NR XVIII/169/2015 

RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod 

nazwą "Miasto Wolbrom". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1515) 

w związku z § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XII/105/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie 

utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom" oraz nadania jej statutu– Rada 

Miejska w Wolbromiu, u c h w a l a : 

§ 1. 1. Przyjąć zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod 

nazwą "Miasto Wolbrom", określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dla przeprowadzenia wyborów o których mowa w ust. 1 ustala się liczbę, granice okręgów wyborczych na 

terenie miasta Wolbrom oraz liczbę wybieranych w nich radnych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi MiG Wolbrom. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/2015 

Rady Miejskiej w Wolbromiu 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organu jednostki pomocniczej  Gminy Wolbrom 

pod nazwą "Miasto Wolbrom" 

§ 1. Uchwała  ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Miasta  jako organu jednostki 

pomocniczej Gminy Wolbrom , zwanej dalej Radą. 

§ 2. 1. Wybory do Rady  zarządza uchwałą Rada Miejska w Wolbromiu. 

2. Pierwsze wybory do Rady, Rada Miejska zarządza w drodze uchwały niezwłocznie po wejściu w życie 

niniejszej ordynacji. 

3. Kolejne wybory do Rady, Rada Miejska zarządza po upływie 4 letniej kadencji, nie później jednak niż 60 dni 

od jej zakończenia. 

§ 3. 1. Liczba członków Rady jest stała i wynosi 15 radnych 

2. Wybory przeprowadza się na terenie miasta w 7 okręgach wyborczych. 

3. Granice okręgów wyborczych oraz liczby wybieranych w nich radnych Rady stanowią Załącznik Nr 2. 

§ 4. 1. Radę wybierają mieszkańcy miasta na zebraniach wyborczych w okręgach wyborczych o których mowa 

w § 3 ust. 2 i 3. 

2. Prawo uczestniczenia w zebraniu wyborczym oraz bierne i czynne prawo wybierania przysługuje 

mieszkańcom, którzy ukończyli 18 lat i stale zamieszkują na terenie danego okręgu wyborczego zwanym dalej 

"uprawnionymi". 

§ 5. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. 

§ 6. 1. Zebranie wyborcze jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców 

danego okręgu wyborczego. 

2. W przypadku gdy zebranie wyborcze nie dojdzie do skutku z powodu braku wymaganego quorum, zebranie 

odbywa się w tym samym terminie, pół godziny później bez względu na liczbę obecnych uprawnionych 

mieszkańców. 

3. Wybory Rady Miasta odbywają sie w głosowaniu tajnym. 

4. Głosować można tylko osobiście. 

§ 7. 1. Zebrania wyborcze w poszczególnych okręgach wyborczych zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Wolbrom wyznaczajac termin zebrania na dzień wolny od pracy. 

2. Informację o miejscu i terminie odbycia zebrania Burmistrz podaje do wiadomości mieszkanców poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszen Urzędu MiG oraz zamieszczenie jej w „Biuletynie Informacji Publicznej”,  

najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

3. Obsługę techniczną zebrania zabezpiecza Burmistrz. 

§ 8. 1. Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany sposród uprawnionych uczestników zebrania. 

2. Wybory Rady przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 osób wybranych na zebraniu sposród 

uprawnionych, która ze swego grona wybiera przewodniczącego. 

3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady, lub pozostająca z osobami kandydującymi 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. 
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§ 9. Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

2) przeprowadzenie głosowania, w tym wydanie kart do głosowania uprawnionym wyborcom. Karty do 

głosowania wydaje komisja po okazaniu przez uprawnionego mieszkańca dowodu osobistego lub każdego 

innego dokumentu z fotografią, 

3) ustalenie wyników głosowania, 

4) sporządzenie protokołu z głosowania i wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów przez podanie ich do publicznej wiadomości. 

§ 10. W trakcie przeprowadzania  głosowania, ustalania wyników wyborów i sporządzania protokołu  

z głosowania i wyborów, komisja wyborcza  nie może korzystać z pomocy osób trzecich. 

§ 11. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady posiadają uprawnieni mieszkańcy danego okręgu 

wyborczego obecni na zebraniu. 

2. Kandydatów zgłasza się w ilości nie mniejszej niż ilość członków wybieranych do Rady w danym okręgu. 

3. Przed przystąpieniem do głosowania  zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie. 

§ 12. 1. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania na członków Rady zamieszczając na niej 

nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

2. Karty do głosowania komisja opieczętowuje pieczęcią nagłówkową Rady Miejskiej w Wolbromiu. 

3. Głosujący oddaje głos na kandydata przez postawienie przy jego nazwisku w kratce po prawej stronie znaku 

"X". 

4. Głosujący może oddać najwyżej tyle głosów (postawić znaków "X") ilu członków Rady jest wybieranych. 

5. Głosujący po wypełnieniu karty do głosowania wrzuca ją do zamkniętej, opieczętowanej urny. 

§ 13. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący: 

1) postawił więcej znaków "x"' przy nazwiskach kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady, 

2) nie postawił znaku "x" przy żadnym nazwisku. 

§ 14. 1Kartą nieważną jest karta do głosowania: 

1) inna niż sporządzona przez komisję wyborczą, 

2) nie opieczętowana pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Kart całkowicie przedartych na dwie lub więcej części komisja nie bierze pod uwagę przy liczeniu głosów. 

3. Wszelkie dopiski zamieszczone na karcie nie mają wpływu na ważność głosu. 

§ 15. 1. Członkami Rady zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

2. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez 2 lub wiecej kandydatów, którzy by wchodzili do 

Rady zarządza się powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów. 

§ 16. Komisja wyborcza, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z wyborów, podaje wyniki wyborów do 

publicznej wiadomości, przez  odczytanie na zebraniu wyborczym i wywieszenie ich na drzwiach lokalu 

wyborczego oraz na tablicy ogłoszeń a także przekazuje je niezwłocznie do zamieszczenia w „Biuletynie 

Informacji Publicznej”. 

§ 17. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady  następuje wskutek: 

1) śmierci, 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) utraty prawa wybieralności, 

4) prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestepstwo umyślne. 

2. Wygaśnięcie mandatu z powodów podanych w ust. 1 stwierdza Rada w drodze uchwały. 
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§ 18. W przypadku wygaśniecia mandatu członka, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce 

kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 

§ 19. 1. Protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów składa się na piśmie do Rady Miejskiej w Wolbromiu 

w terminie 14 dni od dnia zebrania wyborczego, jeżeli dopuszczono się naruszenia zasad i trybu wyborów. 

2. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki wyborów, Rada Miejska 

wybory unieważnia i  zarządza ponowne wybory. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom w sytuacji określonej w ust 2 niezwłocznie zwołuje zebranie wyborcze 

w trybie § 7 niniejszej ordynacji. 

4. Uprawnionym do złożenia protestu jest każdy mieszkaniec miasta spełniający kryteria określone w §4 

ust. 2 niniejszej uchwały. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/169/2015 

Rady Miejskiej w Wolbromiu 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

Podział Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze 

Nr okręgu 

wyborczego  

 

Granice okręgu wyborczego  

Liczba radnych wybieranych 

w okręgu  

1 2 3 

 

1 

Miasto Wolbrom 

Osiedla: Władysława Łokietka, Szwedy 

Ulice:Zielona, Cegielniana 

 

3 

 

2 

Miasto Wolbrom 

Osiedle Bolesława Chrobrego 

ul. Wiejska 

 

2 

 

3 

Miasto Wolbrom 

Ulice: Akacjowa, Boczna, Dębowa, 

Dojazdowa, Gliniana, Jabłoniowa, 

Jaśminowa, Jesionowa , Klonowa, Kotliny, 

Kościelna, Kościuszki, Lipowa, Mariacka, 

Miechowska, Miodowa, Moniuszki, Na 

Stoku, Nowa, Nowakowskiego, Orzechowa, 

Różana, Sadowa, Stawowa, Szosa 

Miechowska, Wąska, Wąwóz, Wiśniowa, 

Wspólna, Wyzwolenia, Zacisze, Złota, Żwirki 

i Wigury 

 

2 

 

 

4 

Miasto Wolbrom 

Ulice: 20 Straconych, 29 Listopada, 3 Maja, 

Garbarska, Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, 

Krakowska, Krótka, Krzywa, Marszałka 

Piłsudskiego, Ogrodowa, Ordona, 

Orzeszkowej, Pompka, Rynek, Staszica, 

Strażacka, Targowa, Wodna, Żurawia 

 

2 

 

5 

Miasto Wolbrom 

Osiedle Skalska 

 

2 

 

6 

Miasto Wolbrom 

Ulice:1 Maja (cała) , Fabryczna do Nr 24, 

Kamiennogórska, Leśna, Plac Wolności, 

Skalska, Słoneczna, Szosa Olkuska, Za Lasem 

Osiedle XX Lecia PRL 

 

2 

 

7 

Miasto Wolbrom 

Ulice:Brzozowska, Cypriana Kamila 

Norwida, Domy Fabryczne, Domy Kolejowe, 

Fabryczna od Nr 25, Juliusza Słowackiego, 

Kamienna Góra, Łukasińskiego, Młyńska, 

Okrzei, Pisarówka, Pod Lasem , Polna, 

Sosnowa, Świerkowa 

Osiedle Łukasińskiego 

 

2 

 


